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Döntés a projektötletekről

Szarvas, 2011. március 24.



HVS felülvizsgálat I. szakasz

• Tervezői csoport megválasztása
• Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, 

eredmények áttekintése, fő célkitűzések és 
intézkedések megfogalmazása)

• Projektötletek gyűjtése
• Döntéshozó testületi ülés – 2011. március 

16.(HVS első – általános részének - elfogadása)



HVS általános felülvizsgálat 
során alkalmazott szempontok

• A 2008-ban elfogadott dokumentum az alap, a 
vonatkozó adatok frissítésével

• A korábbi struktúra egyszerűsödjön a könnyebb 
áttekinthetőség és érthetőség érdekében (4 prioritás, 23 
intézkedés és 71 megoldási javaslat helyett 6 fő célkitűzés és 19 
intézkedés/megoldási javaslat)

• LEADER szemlélet erősítése elsődleges (partnerség és 
az Akciócsoport ösztönző szerepe)

• Eredmények értékelése jövőbe mutató legyen
• Adathalmazok, kapcsolódó szakmai háttéranyagok 

mellékletként csatolása



HVS struktúrája

• Alapcél: helyi erőforrásokra alapozott gazdaság 
– és kompetenciafejlesztés révén a térség 
felzárkóztatása

• 6 fő célkitűzés
• Melyekhez 19 intézkedés rendelhető (ebből 

legfeljebb 10 intézkedés sorolható a LEADER 
jogcímekhez)



1. A térség turisztikai kínálatának 
bővítése és népszerűsítése

• Szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése
• Természeti értékekre alapozott aktív turizmushoz 

kötődő szolgáltatások fejlesztése
• Természeti és épített örökségre, kulturális értékekre 

és hagyományokra alapozott attrakciók fejlesztése
• Turisztikai szolgáltatók részére tematikus képzések 

szervezése
• A turisztikai kínálat népszerűsítésére egységes, a 

helyi szereplők partnerségén alapuló promóciós 
tevékenységek megvalósítása



2. Természeti és kulturális értékek 
fenntartható fejlesztése

• Fenntarthatósági alapelvek megismertetését, 
népszerűsítését, alkalmazhatóságát bemutató 
tevékenységek, akciók támogatása

• Természeti értékek fejlesztése
• Épített örökség megóvása és funkcionális 

hasznosítása
• Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása



3. Helyi életminőség javítása a 
szolgáltatások fejlesztésével, 

hozzáférési lehetőségek bővítésével

• Településközpontok, településrészek megújítása, a 
lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése, 
elérhetőség javítása



4. Mikro-vállalkozások versenyképességének és 
munkahelyteremtő képességének erősítése, a 

helyi agrártermékek fejlesztése és piaci 
pozícionálása

• A térségi mikro-kis és középvállalkozások tevékenységi 
körének bővítését, termék előállítás mennyiségi és 
minőségi fejlesztését, technológiai fejlesztését célzó 
beruházások, telephely korszerűsítések támogatása

• Agrár és kézműipari termékek előállításának és piacra 
jutásának támogatása

• Egészséges élelmiszer előállítás – helyben megtermelt 
élelmiszeripari termékek feldolgozásának, hozzáadott 
érték növelésének, értékesítésének támogatása

• A helyi termékek értékesítése céljából beszállítói 
rendszer infrastrukturális hátterének megteremtésére 
térségi logisztikai központ kialakítása



5. Megújuló energiagazdálkodási 
rendszerek fejlesztése, az alternatív 

energiafelhasználás növelése

• A megújuló energia fajtákra de elsődlegesen a 
mezőgazdasági tevékenység során keletkező 
melléktermékekre és biomasszára alapozott helyi 
energiagazdálkodási rendszerek kiépítése, hálózatba 
kapcsolása



6. Partnerségek ösztönzése és a helyi 
kompetenciák fejlesztése, a 
hátrányos helyzetű rétegek 

felzárkóztatása

• Közösségi terek kialakításának, felújításának és 
funkcionálissá tételének támogatása, 
kommunikációs hidak kiépítése

• A helyi kompetenciák fejlesztését célzó programok 
támogatása

• A hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó 
programok támogatása, különös tekintettel a roma 
kisebbség integrációjának elősegítésére

• Hazai és nemzetközi együttműködési kapcsolatok 
kiépítése, programok megvalósítása



HVS felülvizsgálat II. szakasz

• Döntés a beérkezett projektötletekről
• Megoldási javaslatok/HPME/intézkedések/ 

célterületek kidolgozása és véglegesítése
• LEADER Pályázati felhívás megjelenése
• Projekt javaslatok, majd pályázatok benyújtása



LEADER megoldási javaslatok

• A LEADER jogcímek forrásaira legfeljebb 10 db 
megoldási javaslat/intézkedés/HPME/célterület írható 
fel

• Ebből legfeljebb 
– 2 komplex és
– 4 kis értékű (max. a teljes forrás allokáció 10%-a 

értékében) megoldási javaslat lehet

• A kiosztható keretösszeg 246 Millió Ft (ennek 
legalább 45%-a vállalkozásfejlesztési jogcímre 
allokálandó)



Megoldási javaslatra/HPME-re  
vonatkozó előírások

• A HPME kötelező elemei 

• A HPME ÚMVP LEADER jogcímhez rendelése: Minden HPME-t kötelezően be kell sorolni az 
alábbi LEADER (ÚMVP szerinti) témakörökhöz:

– Versenyképesség 
– Környezet/földgazdálkodás 
– Életminőség/diverzifikáció 

• A HPME jogcímhez  rendelése
• A HPME-hez rendelt forrás meghatározása
• A HPME HVS célkitűzéshez rendelése: Minden HPME-t be kell sorolni a HVS megfelelő 

célkitűzéséhez. 
• A HPME kódolása a célkitűzésnek megfelelően például, „A” célkitűzéshez tartozó 1. HPME „A1”.
• A HPME felépítése:

– Helyzet/Adottság: A térség vagy fejleszteni kívánt terület valamely állapota, mely a 
Helyzetelemzésből levezethető. 

– Probléma/Lehetőség: A Helyzet/Adottság eredményeképpen előálló probléma/lehetőség, 
melyre a Megoldási javaslat épül. 

– Megoldás: A támogatni kívánt fejlesztés tényleges leírása, melynek eredményeképpen a 
Probléma megszűnése vagy a Lehetőség jobb kiaknázása várható. 

– Eredmény: Olyan minőségi és számszerűsíthető változás, amely a Megoldási javaslat támogatása 
eredményeképpen következik be, és a Jövőképhez közelibb állapotot eredményez. 

• Érintett települések köre



Megoldási javaslat/HPME 
meghatározása

• A megoldási javaslatokhoz két irányból lehet 
közelíteni: 

• A helyzetelemzés alapján meghatározott fő 
célkitűzések szintjéről (mely intézkedések 
végrehajtásával érhetők el a kitűzött célok), 

• A beérkezett helyi projektötletek szintjéről 
(melyek a konkrétan megfogalmazott helyi 
igények). 



Megoldási javaslat/HPME 
meghatározása 

Helyzetelemzésen alapuló célkitűzések és intézkedések

HPME‐k/CÉLTERÜLETEK

Beérkezett projektötletek



Beérkezett projektötletek

• Összesen 36 db benyújtott adatlap
• Ebből 21 db-ot a nonprofit szektor képviselői
• 11 db-ot a közszféra képviselői
• 3 db-ot az üzleti szektor képviselői
• 1 db-ot magánszemélyek nyújtottak be

A beérkezett projektötletek céljukat és várható 
eredményeiket tekintve a HVS-hez illeszkednek, a 
megfogalmazott célkitűzésekhez besorolhatóak



Beérkezett projektötletek besorolása 1.

– Horgászpálya építése, horgászversenyek rendezése
– Tarhosi Wenckheim kastély felújítása, szálláshelyként, turisztikai 

attrakcióként, közösségi térként, gazdaságként történő 
hasznosítása

– Tematikus túrák szervezése, túraútvonalak népszerűsítése
– Turisztikai információs és szolgáltató központ kialakítása 

Kondoroson
– Bemutató gazdaság kialakítása

A térség turisztikai kínálatának bővítése és népszerűsítése



– 1848-49-es huszár és honvéd hagyományápoló, ismeretterjesztő 
rendezvények

– Természetvédelmi területek megjelölése, ismeretterjesztő táblák 
kihelyezése

– Szarvas város fakataszterének elkészítése
– Horgászpálya építése, horgászversenyek rendezése
– A Körösök és holtágai vízminőségének javítása és halas tó jelleg 

erősítése
– Megújuló és bioenergia hasznosítás népszerűsítése
– Belső közösségi terek kialakítása, felújítása Kondoroson
– Lakossági sütőzsiradék gyűjtés és egyéb környezetvédelmi akciók 

népszerűsítése, szervezése
– Lovas hagyományok ápolása(program), gasztronómiai nap 

Szarvason
– Kulturális és gasztronómiai programok

Beérkezett projektötletek besorolása 2.
Természeti és kulturális értékek fenntartható fejlesztése



– Települési hulladékgazdálkodási tervek elkészítése
– Fatelepítés Szarvason (egységes városképi megjelenés pozitív 

környezeti hatások elérése érdekében)
– Szarvasi Arborétum mellett pihenőpark sétaút kialakítása
– Településközpont felújítása(kültéri bútorok elhelyezése, 

parkosítás, épületek külső felújítása) játszótér, piactér kialakítás, 
sportpálya és ravatalozó felújítás Csabacsűdön

Beérkezett projektötletek besorolása 3.
Helyi életminőség javítása a szolgáltatások fejlesztésével, 

hozzáférési lehetőségek bővítésével



– Halgazdálkodás, halászat
– Bemutató gazdaság kialakítása
– Helyi termék előállítás és értékesítés  (biogazdálkodás, 

bioenergia felhasználás- és hátrányos helyzetű rétegek 
foglalkoztatása)

– Élelmiszeripari kisüzem létrehozása (felvásárlás őstermelőtől és 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatása a termelésben és a 
feldolgozásban)

Beérkezett projektötletek besorolása 4.
Mikro-vállalkozások versenyképességének és 

munkahelyteremtő képességének erősítése, a helyi 
agrártermékek fejlesztése és piaci pozícionálása



– Megújuló és bioenergia hasznosítás népszerűsítése

Beérkezett projektötletek besorolása 5.
Megújuló energiagazdálkodási rendszerek fejlesztése, az 

alternatív energiafelhasználás növelése



– Szarvasi Arborétum mellett pihenőpark sétaút kialakítása
– Belső közösségi terek kialakítása, felújítása Kondoroson
– Tematikus túrák szervezése, túraútvonalak népszerűsítése
– Turisztikai információs és szolgáltató központ kialakítása 

Kondoroson
– Sportlétesítmények felújítása, sporteszközök beszerzése a 

szarvasi kistérségben
– Roma kisebbség rendezvényeinek, programjainak, képzéseinek 

helye adó közösségi tér kialakítása Szarvason
– Térségi civil fejlesztő központ kialakítása a békési kistérségben
– Vállalkozás menedzsment képzések 

Beérkezett projektötletek besorolása 6.
Partnerségek ösztönzése és a helyi kompetenciák fejlesztése, 

a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása



Határozati javaslat

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia általános
részéhez (helyzetelemzés, jövőkép, fő
célkitűzések és intézkedések) valamennyi
beérkezett projektötlet illeszkedik,
ezért a munkaszervezet javasolja valamennyi
projektötlet HACS általi elfogadását és azok
figyelembe vételét a megoldási javaslatok
(HPME) kidolgozása során.



Nyilvánosság

www.korosokvolgye.hu

http://www.korosokvolgye.hu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

ELÉRHETŐSÉGEK
Tel.: 66-430-355

Mobil: 20-501-0135
E-mail: debrecenil@invitel.hu 
Web: www.korosokvolgye.hu

Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 142.
Iroda: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.
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