
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 

2015-HFS tervezés



Legfontosabb szükségletek, 
lehetőségek

 A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a 
Velencei-tó, mint meghatározó tényező meghatározza a fejlesztések 
irányait, és a tevékenységeket országos szinten is, a HFS fejlesztési 
kontextusát azok a fejlesztési prioritások, beavatkozási területek, 
jelentős projektek jelölik, amelyeket megfogalmazásra kerültek az OP-
k és a különböző 2014-2020-as tervezési országos, megyei, járási 
anyagokban.

 A Velencei-tó LEADER térsége HFS 2014-2020-as tervezését nagyban 
befolyásolja a külső koherencia, az alacsony LEADER fejlesztési 
források nem biztosítják azt a dinamikus fejlődést, amelyen az előző 
LEADER időszakban elindult a térség. A LEADER kiegészítő jelleg csak 
impulzusokat biztosít, miközben az országos tervezési dokumentumok 
nagyon sok ponton visszautalnak a Velencei-tóra. A HACS egyéb 
pályázati lehetőségeit igen korlátozottnak ítéljük meg, a helyi 
szereplőket forráshoz jutását is nehézkesnek látjuk, hiszen 
290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet alapján több pályázati területen, vagy 
az értékelési szempontok alapján is hátrányt élveznek a települések.



Szinergia-innovatívitás
 Utalva a 2007-2013 közötti sikeres LEADER programra 

továbbra is meghatározó tényező a szinergia 
biztosítása és a nagyobb területi fejlesztésekhez való 
kapcsolódás, a LEADER forrásból a fejlesztések akkor 
tudnak igazán hasznosulni, ha ráépülnek a térséget 
meghatározó nagyobb beruházásokra, kapcsolódnak 
azokhoz a fejlesztésekhez, amelyek húzóerőként 
elősegítik a további dinamikus fejlődést.

 A Swot analízis és a helyzet elemzés igyekezett feltárni 
azt a sokszínűséget, amely jellemzi a térséget, és 
meghatározni a szükségletek alapján a lehetőségeket



A stratégia célhierarchiája
Helyi fejlesztési stratégia dokumentumok (szabályozási 
keretek)

 Vidékfejlesztési program kézikönyv

 LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési 
sablon 2014-2020

 LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési 
útmutató 2014-2020

 TEIR felhasználói kézikönyv
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Jövőkép

Jövőkép
A VELENCEI-TÓ A TESTI – LELKI - KÖRNYEZETI 

HARMÓNIA MEGTEREMTÉSE, A FENNTARTHATÓ, 

SPORT, REKREÁCIÓ ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS 

TURISZTIKAI MODELLJE MINTA CENTRUMA

„Velencei-tó a természetes egészség”
A Velencei-tó térsége a természeti és az emberek által alkotott
értékek megőrzését, az emberek sokoldalú kikapcsolódása és
rekreációja érdekében való szolgálatba állítását kívánja biztosítani
magas színvonalon a térség lakóinak, vállalkozásainak érdekeit
szem előtt tartva.



Átfogó célok
 1. Folyamatosan megújulásra képes gazdasági környezet

 Minőségi, innovatív vállalkozások
 Magas színvonalú szolgáltatások
 Helyi vállalkozások életképességének elősegítése

 Stabil jövedelemszerzés
 Új szemléletű, innovatív megközelítések

 2. Életminőség fejlesztés
 Igényes élettér kialakítása
 Alapvető szolgáltatások elérhetősége, javítása
 Vonzó vidéki élettér
 Az elvándorlás megfékezése
 Fiatalok helyben tartása
 Települések szépítése, vonzóvá tétele, egyedi karakter megőrzése
 Háttértelepülések elérhetőségének javítása, bevonása az 

idegenforgalom bővítésébe



Átfogó célok
 3. A közös örökség megőrzése

 Kulturális, történelmi, táji, épített értékek

 Hagyományok megóvása és bemutatása

 Egyedi értékek megőrzése a fenntarthatóság és a jövő 
nemzedéke érdekében

 4. Szinergiák és együttműködések elősegítése a térség 
fejlődéséért

 A Velencei-tó része az ország egyedi és minőségi sport és 
turisztikai kínálatának



Specifikus célok
Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók 

megnevezése

Célértékek

1. Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozások megerősítésért, 

fennmaradásáért, és megújulásáért

megerősödő működő 

vállalkozások, új szolgáltatások, 

helyi termékek bővülő kínálata

LEADER, 

GINOP, TOP, 

Bejárható 

Magyarország, 

VP

2. Dinamikusan fejlődő települések a térség belső 

erőforrásainak és a hálózati együttműködéseknek 

köszönhető vonzó élettér biztosítása a jövő 

nemzedékének

hálózatos együttműködések 

kialakítása, közösségi 

együttműködések, egyedi 

települési attrakciók

LEADER, TOP, 

VP

3. Fenntarthatóság, a táji és épített, természeti és

kulturális örökség és helyi identitás védelme,

megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával

Újszerű hálózati 

együttműködésen alapuló 

örökség megőrzési, és 

szemléletformálási programok

LEADER, 

KEHOP, REL

4. Modell értékű turizmusfejlesztés, innovatív turisztikai 

szolgáltatásokkal: fenntartható rekreációs, sport, és 

egészség turizmus megvalósításával

Turisztikai termékfejlesztés 

rendszerébe illeszkedő, egyedi 

minta értékű projektek, mint 

vonzerő

GINOP, TOP, 

LEADER, VP



1. Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozások 
megerősítéséért, fennmaradásáért, és megújulásáért

 A helyi vállalkozások megerősítése
 Munkahelyeket teremthet

 Nők munkaerőpiacra történő visszatérésének javulása

 Új vállalkozások bővítik a különböző szektorokat
 Idegenforgalom igényeinek kielégítése
 A technológiai fejlesztésekkel fenntarthatóvá válnak a 

vállalkozások

 Gazdasági hálózatok kialakítása
 Szolgáltatások színvonalának emelése
 Bevételek helyben maradása

 Helyi termékek, gyümölcs, zöldség, szőlő ágazat fejlesztése
 Helyi kínálat növekszik, foglalkoztatást javíthatja
 Bio termesztés elterjedésével csökkenthető a táj terhelése



2. Dinamikusan fejlődő települések, a térség belső erőforrásainak, 
és a hálózati együttműködéseknek köszönhető vonzó élettér 
biztosítása a jövő nemzedékének

 Rendezett, egyedi karakterekkel rendelkező 
településkép védelme, kialakítása

 Igényes élettér fontossága

 Népességmegtartó képesség

 Kreatív tevékenységeket is elősegíti

 Környezet minősége

 Életminőség meghatározó tényezője

 Környezetvédelmi szempontok a távlati fejlesztésekben



3. Fenntarthatóság, a táji és épített, természeti és kulturális 
örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, 
fenntarthatóság biztosításával
 Fenntartható fejlődés elve

 Terület-felhasználás során az ökonómiai és ökológiai egyensúly biztosítása
 Természeti értékek megóvása, fenntartható bemutatása

 Turisztikai kínálat bővítése
 Új tanösvények kialakítása
 Egyedi attrakciók, pihenőhelyekkel
 Információk, kiadványok
 Környezettudatosság
 Bemutatás összehangolása

 Turisták tartózkodási idejének növelése

 Örökségvédelmi értékek megújulása
 Templomok, történelmi jelentőségű épületek

 Megújuló erőforrások kihasználása
 Fahulladékok hasznosítása, szél-, napenergia kihasználása
 Természeti környezet és a vidéki táj felértékelődése, megóvása



4. Modell értékű turizmusfejlesztés, innovatív turisztikai 
szolgáltatásokkal: fenntartható rekreációs, sport, és egészség 
turizmus megvalósításával

 Egyedi turisztikai attrakciók a helyi adottságokra 
alapozva

 Rekreációs, sport, egészségturisztikai 
programcsomagok

 Turisztikai szolgáltatások fejlesztésének multiplikáló 
hatása van

 Hozzájárul a gazdasági szerkezet fejlődéséhez is

 Életminőség javítása



Intézkedések kapcsolata a célokhoz

Intézkedések (beavatkozási területek)

Melyik specifikus 

cél(ok)hoz járul hozzá

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Minőségi, innovatív szolgáltatásfejlesztés, 

vállalkozásélénkítés

x x

2. Innovatív minta értékű turisztikai fejlesztések x x

3. Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése x x x

4. Velencei-tó Helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték x x x x

5. Megőrzendő örökség x x

6. Értékmentés együttműködésben x x x x



A megvalósuló fejlesztések
 Általános célok megvalósítását szolgálják

 Velencei-tó térségének felzárkóztatása

 Támogatják a turisztikai termékfejlesztéseket

 Települések identitásának növelése

 Települések idegenforgalmi bekapcsolódása a 
turizmusba

 Innovatív szolgáltatások

 Helyi vállalkozások megerősítése

 Felgyorsítják a háttértelepülések felzárkóztatását



A megvalósuló fejlesztések
 A helyi táj, vonzerő egyediségét kihasználva erősítik az 

együttműködéseket

 Kapcsolódnak a létrejött turisztikai attrakciókhoz, új 
fejlesztésekhez

 Támogatják az egynapos turizmus jövedelemtermelő-
képességét

 Elősegítik a négy évszakos turizmust és a 
szezonhosszabbítás lehetőségét

 A Tó arculatát meghatározzák, a térség ismertségét növelik

 A helyi termékek: bor, gasztronómia, hagyományőrzés 
hálózati együttműködését támogatják



Alapvető célok összefoglalása
 A vonzó értékek megőrzése, turisztikai célú 

rehabilitálása

 A térség természeti, táji és kulturális értékeinek 
megóvása országos érdek

 Fenntartható fejlődés elve (Velencei-tó térség)

 Biológiai sokféleséget bemutató természeti, táji 
környezet

 Turizmust befogadó és magas szinten kiszolgáló kiemelt 
régió



Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

2481 Velence, Balatoni út 65.

Tel.: 06-22-470-212

E-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu
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