
A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület a 2014-2020-as EMVA LEADER programban lehetőséget kapott a 
sikeres LEADER program folytatására. A LEADER pályázati kiírások alapjait most készülő Helyi Fejlesztési Stratégia 

kidolgozása és megvalósítása biztosítja. 

Kérjük az alábbi rövid kérdőív kitöltésével Ön is segítse a Stratégia kidolgozását. Kérjük, a jelen kérdőív kitöltésével 
tegye lehetővé, hogy megismerhessük az Ön véleményét a megoldandó problémák és a szükséges közös fejlesztések 

tartalmával kapcsolatban! 

Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat és javaslataival hozzájárul a térség fejlesztéséhez! 

1. Kérjük, jelölje be, hogy milyen minőségében töltötte ki a kérdőívet! (Kérjük, jelölje x-el!) 

 civil   vállalkozó  önkormányzat  turista  érdeklődő  helyi lakos 

2. Ön szerint a turizmus milyen szerepet játszik a térség életében? (Kérjük, jelölje x-el!) 

 kiemelten fontos  fontos  átlagos  kevésbé fontos  nem jellemző 
 
3. Kérjük, minősítse a térség környezeti állapotát! (Kérjük, jelölje x-el!) 

 jó    átlagos   hiányos 
 
4. Kérjük, minősítse a térség jelenlegi turisztikai, vendéglátási infrastruktúráját! (Kérjük, jelölje x-el!)  

 jó    átlagos   hiányos 
 
5. A rövidesen megvalósuló Velencei-tavi komplex partfal rehabilitáció (bontási-helyreállítási és újjáépítési, 
mederkotrási műszaki beavatkozások)-tól Ön mit vár, milyen irányba változtatja meg a térség életét.  (kérjük 
röviden írja le véleményét, javaslatait) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Ön szerint mik azok a legnagyobb problémák, szükségletek, melyek leginkább beavatkozást igényelnek a 
Velencei-tó térségében, az elkövezetkező öt évben, pl. elöregedés, munkahelyek hiánya, szolgáltatások hiánya, 
stb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



7. Ön szerint melyek a Velencei-tó térségének legnagyobb erősségei a gazdaság stabilitás szempontjából, 
amelyeket az elkövetkező öt évben lehetőségként kell értelmeznünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kérjük, rangsorolja az alábbi turisztikai termékfejlesztések jelentőségét a térség életében, mint jövőbeni 
fejlesztési lehetőséget! (Kérjük, jelölje 1-5-ig terjedő skálán az Ön által értékelt település életében a legfontosabb 

fejlesztéseket! 5=legjelentősebb, 1=legkevésbé jelentős) 

 1 2 3 4 5 

sport turizmus      

kerékpáros turizmus      

lovas turizmus      

vízi turizmus      

tematikus utak, tanösvények      

öko turizmus, szelíd, slow, zöld turizmus      

falusi turizmus      

kulturális turizmus (műemlékek) 
múzeumok, tájházak 

     

helyi termék      

gasztronómia, bor      

horgászat      

kézműves hagyományok      

rendezvények, programok      

gyógy turizmus      

9. Fejlesztések rangsorolása (Kérjük, jelölje x-el az Ön által fontosnak tartott  jövőbeni pályázati lehetőségeket, fejlesztéseket 

amelyekre a  Helyi fejlesztési Stratégia fókuszáljon ) (Kérjük, jelölje 1-5-ig terjedő skálán az Ön által javasolt legfontosabb 
fejlesztéseket! 5=legjelentősebb, 1=legkevésbé jelentős 

 1 2 3 4 5 

vállakozásfejlesztés      

turizmus      

települési infrastruktúra fejlesztés      

szolgáltatás fejlesztés      

örökségvédelem      

természetvédelem      

civil szervezetek      

hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatás      

oktatás, képzés      

mezőgazdaság, termelők      

helyi termékek      

közösségi közlekedés      

egyéb      

 



10. Van-e olyan fejlesztési terület az Ön véleménye szerint, amely a térség fejlődése érdekében fontos lenne és 
nem szerepel a fenti felsorolásban? (Ha igen, kérjük, itt írja le!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Ön szerint milyen nagyságrendű projekteket kell támogatni a Helyi Fejlesztési Starégia LEADER pályázataiban: 

(Kérjük csak egy opciót válasszon) 

□ a támogatási összeg átlagosan 3 millió forint  

□ a támogatási összeg 3 millió és 8 millió forint között 

□ ha cél kiemelkedő 1- 20 millió Ft 

□ egyéb, éspedig 

12. Egyéb gondolat 

 

 

 

 

 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 

Köszönjük együttműködésüket! 

www. velenceitoleader.eu 

www.hellovelence.hu 

info@velenceitoleader.t-online.hu 

http://www.hellovelence.hu/
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