
Újabb LEADER pályázatok kaptak zöld utat a Velencei-tónál! 

A Helyi Bíráló Bizottság 2020. május 21.-én 2 db LEADER pályázat támogathatóságáról döntött 

közel 8 millió.-Ft értékben. A  VP6-19.2.1.-93-1-17-es számú  Minőségi, innovatív szolgáltatás 

fejlesztés, vállalkozás élénkítés című pályázati felhívás vonatkozásában elvégezte az utolsó 

szakaszzárásig, azaz 2019. március 20-ig beérkezett támogatási kérelmek ügyintézését, az ülésen a 

hiánypótláson is megfelelt kérelmek bírálata történt meg. 

Ezzel lezárult a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület részére biztosított 224 930 549.-Ft 

fejlesztési forrás kipályáztatása. 

Jelenleg mind a 4. Helyi felhívás forráskerete lekötésre került. 

  
Az intézkedések 
megnevezése 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

felhasznált 
fejlesztési 
forrás Ft 

Elutasított Visszavont 

VP6-19.2.1.-93-
1-17 

Minőségi, innovatív 
szolgáltatás fejlesztés, 
vállalkozás élénkítés 

25 91 010 768    1 2 

VP6-19.2.1.-93-
2-17 

Innovatív minta értékű 
turisztikai vonzerő 
fejlesztés 

3 29 796 500 1   

VP6-19.2.1.-93-
3-17 

Értékmentés a vidéki 
életminőség fejlesztése 

17 64 233 012      1 

VP6-19.2.1.-93-
4-17 

Velencei-tó Helyi termék, 
helyi szolgáltatás, helyi 
érték 

4 39 890 269        

  Összesen   224 930 549        

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító Hatósága által jóváhagyott 

Helyi Fejlesztési Stratégia alapján a Velencei-tó LEADER Egyesület pályázati felhívások keretében 

hirdette meg azokat a fejlesztési célokat, melyek megvalósítására a térségi szereplők támogatást 

igényelhetnek. 

LEADER alapelvek alapján a Helyi Akciócsoport által létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) dönt 

a projektek támogathatóságáról az Irányító Hatóság által jóváhagyott ügyrend szerint. A HBB 

térségünkben 5 tagból és 6 póttagból áll. Megválasztásukkor érvényesült a három szektor (köz, civil, 

vállalkozói) arányos és kiegyensúlyozott képviselete. 

A HBB döntését az Irányító Hatóság részére továbbítjuk a végső jogosultsági ellenőrzésre és 

kötelezettségvállalásra. A HBB döntéséről a projektgazdák elektronikus formában kapnak 

tájékoztatást, addig is a tagokat titoktartási kötelezettség terheli! A kötelezettségvállalást követően 

kezdődik meg a Támogató Okiratok kiküldése. 

Gratulálunk a nyerteseknek, sikeres megvalósítást kívánunk! 

 

Sikeres a LEADER program a Velencei-tónál 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Fejér megyében elsőként tudott nyerteseket 

hirdetni 2019 júniusában. A településekről 30 vállalkozás, 17 civil szervezet, 4 önkormányzati projekt 

kapta meg eddig a Támogatói okiratot, közel 224 millió forint értékben. 



A nyertesek nagy része elkezdte a megvalósítást, örömmel láthatjuk, hogy valóban jó minőségű 

innovatív fejlesztések valósulhatnak meg a Velencei-tó körül. Biztató, hogy nagyon sok jó fejlesztési 

elképzelésre adtak be támogatási kérelmet az ügyfelek, amelyek kapcsolódnak az egyéb nagyobb 

beruházásokhoz, és várhatóan elősegítik a minőségi szolgáltatások körét, amivel a térség 

versenyképes tud maradni az országos turisztikai kínálatban. 

 

egyedi szállásfejlesztés Pákozd, Classic Horse 

 

Különleges játszótér a sukorói Gémeskút vendéglőnél (Nagy Roland) 

           

Homag-élzárógép (Pro-Holz Kft.)   Szaki-Elektro emelőgép 



 

CO2 lézergravírozó (Nagy Ildikó Zsuzsanna ev.) 

A megvalósult projektekről honlapunkon olvashat részletesebben: www.hellovelence.hu  

 

Fejér megyében öt LEADER akciócsoport működik: a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 
(Mezőfalva), a Mezőföld Helyi Közösség Egyesület (Kisláng), a Sárvíz Helyi Közösség Egyesület (Aba), a 
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület (Velence) és a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület (Vál). Az öt akciócsoportnál hetvenhét megyei település pályázhat összességében 1,53 
milliárd forint fejlesztési forrásra. 

A LEADER-szervezetek számos támogatási lehetőséget nyújtanak a vállalkozások kis léptékű 
fejlesztéseihez, a munkahelyteremtéshez vagy akár az együttműködő, megújulásra képes helyi 
társadalom kialakításához. A közösségi kezdeményezések a vidéki gazdaság fejlesztéséért szállnak 
síkra, az összefogást, a helyi adottságok felismerését és fejlesztését állítva a középpontba. A 
munkaszervezetek szakmai műhelynapokkal, fórumokkal segítik a pályázókat, de lehetőség van egyéni 
tájékoztatásra is. A Velencei-tó környékén elsősorban az innovatív vállalkozások stabilitásának meg-
teremtése a cél. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület helyi fejlesztési stratégiájában négy átfogó 
feladat jelenik meg. A következők: a megújulásra képes innovatív vállalkozások gazdasági 
potenciáljának erősítése; a minőségi szolgáltatások fejlesztése; a közösségi élet, a vonzó vidéki élettér, 
a közös örökség megőrzése; a szinergiák és az együttműködések elősegítése. 

Összességében a LEADER pályázatai azokra a fejlesztési elképzelésekre helyezik a fő hangsúlyt, amelyek 
hozzájárulnak az általános célok megvalósulásához, és valamilyen módon kapcsolódnak az egyes 
térségek meghatározott felzárkóztatási programjához (a többi között országos területfejlesztési 
koncepció, funkcionális térségek, bejárható Magyarország, nemzeti kastély- és várprogram). 

http://www.hellovelence.hu/


Támogatják a turisztikai fejlesztéseket, az egyedi, egyedülálló megközelítéseket (például sport, 
rekreáció, aktív és szelíd turizmus, kultúra). Azokra a fejlesztésekre fókuszálva, amelyek elősegíthetik 
a települések identitásának növelését, biztosítják a térségi és az országos jelentőségű rekreációs 
lehetőségek széles skáláját, és új, innovatív szolgáltatásokkal erősítik a helyi vállalkozásokat. 

A 2021-2027 programozási időszak felkészülés jegyében előkészítő anyagokkal támogatjuk a Fejér 

megyei Közgyűlés munkáját, hasonlóan az elmúlt programozási időszakhoz. 

Továbbra is célunk, hogy együttműködve az Önkormányzatokkal sikeresen kiegészítsük szerény 

LEADER forrásainkkal a térség dinamikus fejlődését. 

Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

info@velenceitoleader.t-online.hu  

www.palyazat.gov.hu 
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