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Közösségi sikerek a Velencei-tónál
 Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak,

hogy az elsőket erőfeszítéseikben biztassák.
 Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül,
fontos, hogy a ,,gágogás'' biztató legyen.
 Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át
helyét az élen.
 Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásra
utaltságunkat, s a megfelelő pillanatban átadni vagy
átvenni a munkát éppúgy, mint a vezetést.

Sikeres LEADER program 2007-2013
 Amire a jövőt építhetjük
 A Velencei-tó LEADER térségének Helyi Fejlesztési
Stratégiájának célja, hogy a 2014-2020 közötti programozási
időszakra meghatározza azokat a megvalósítandó célokat,
irányokat, amely lehetővé teszi az EU2020 Stratégia uniós
forrásainak felhasználását, az EMVA, valamint a hazai
Vidékfejlesztési Program és annak LEADER
célkitűzéseiben megfogalmazott célok mentén. A Velenceitó LEADER HACS 2007-2013 közötti programozási
időszakban megalapozott jól felépítetett, sikeres Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia alapján közel 900 millió
fejlesztési forrás felhasználását tette lehetővé helyi
partnerei számára.

Céljaink
 A 2014-2020-as időszakban a Velencei-tó működési

területén - 8 településre 17 822 fő lakosságszámra 245 250 000 Ft tervezett fejlesztési forrás és
44 750 000.-Ft működési forrás felhasználását teszi
lehetővé a hazai szabályozás. A Velencei-tó
Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület célja, hogy a HFS
és ezen belül a LEADER források, a rendelkezésre álló
alacsony forrásallokáció ellenére innovatív, egyedi
megoldásokkal és a helyi partnerek részvételével
hozzájáruljanak a térség további fejlődéséhez,
kiegészítve az egyéb forrásokból megvalósuló térségi
fejlesztéseket.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
 A stratégiában elsősorban azok a fejlesztési






elképzelések kaptak lehetőséget, amelyek a legrövidebb
időszak alatt biztosíthatják a települések identitásának
növelését, idegenforgalmi bekapcsolódását a
turizmusba,
a szolgáltatások fejlesztése, hatással van a helyi
vállalkozások megerősítésére,
a helyi táj, vonzerő egyediségét, kihasználva erősítik az
együttműködéseket.
Szervesen kapcsolódnak a nagyobb beruházásokhoz
(VelenceSpa, Nautis Hotel, Agárdi gyógyfürdő, KEMPP,
Kerékpár út, Agárdi gyógyfürdő, Napsugár Part)
a szezonhosszabbítás lehetőségét elősegítik, a Tó
arculatát meghatározzák, és a térség ismertségét növelik.
Négy Évszakos turizmus

HVS Jövőkép/ egy stratégia cél mentén
 A Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport célja, hogy a

Velencei-tó visszanyerje korábbi népszerűségét azzal, hogy a
test-lelki harmónia megteremtésével (Cooper) a
rekreáció és egészségturizmus turisztikai modelljét
töltse be. Biztosítva a négy évszakos turizmus kialakulását,
és ezzel a dinamikus gazdasági fejlődés, és a helyi

munkahely megtartás és bővítés lehetőségét
megteremtve , a helyben élők életminőségének
növelését elősegítse.

Kitörési lehetőség ???
 A minőségi turizmus és a modell értékű

rekreációs és egészségturizmus alapfeltételei
adottak a térségben.
 A szolgáltatások színvonala alacsony, viszont
minőségi szolgáltatások szorgalmazása
biztosítják a vállalkozások életképességét
 A települések felzárkóztatása , a
háttértelepülések bevonása elősegíti a helyi
települési célokat, a települési identitás
növelését, és a turisztikai előrelépést is a térség
egészében.

Szomszédolás:
A térségben lévő települések egymás kulturális,
történelmi, helyi adottságainak egymással történő
megismertetése. A települések hálózati
együttműködése, egymás segítése, a közös
értékek megtalálása, ezáltal erősítve a települések
és Velencei-tó térségi, országos imázsát és

ismertségét.

• A nagyobb beruházásokhoz
való illeszkedés
•Velencei-tavi Galéria Gárdony
• Dinnyési Hagyományörző
Turisztikai Központ
• Chernel István Madárvárta
• Madárdal Tanösvény
• Pákozd-Mészeg-hegyi
Történeti Tematikus út
• Napsugár Part Gárdony
•Nautis-Hotel
• Gárdony Fürdő geotermikus
ellátása
• Településkép javítása
Gárdony I. ütem
• Velencei-tó környéki
egységes Kerékpárút
• Velencei-tó Kapuja
• Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ a Gárdonyi
Kistérségben
• Zöldliget Ált.Isk. Velencén
• Vereb község
szennyvízelvezetése

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2014-2020

2014-2020 Vidékfejlesztési
Program
 Új Vidékfejlesztési Program fő célkitűzései
Munkahelyteremtés - a vidéki munkahelyek
megőrzése, számának növelése, a
munkavállalás feltételeinek javítása Kis, és
közepes méretű gazdaságok előnyben
részesítése - foglalkoztatásban betöltött szerepük

növelése. Fenntarthatóság, klímavédelem - Helyi
energiahatékonyság növelése, energiafüggőség
csökkentése .Tematikus alprogramok - Fiatal
gazda program, Rövid ellátási lánc program

A Vidékfejlesztési Program keretei

Támogatási típusok
1) Egyedi beruházás: építéssel járó, önálló gép/technológia beszerzés, IKT-elemek,
járulékos költségek – ÚJ: árajánlat gépkatalógus nélkül,
2) Közös beruházások (előnyben!!) – Új: konzorciumi formában (a VP-ben új)
3) Fejlesztési átalány – ÚJ! (pl. kis gazdálkodó, diverzifikáció)
4) Egységköltség alapú beruházás (pl. erdősítés, erdőszerkezet-átalakítás)
5) Többlet-vállalás egységköltség alapú finanszírozása (ökológiai gazdálkodás, AKG,
állatjólét, Erdő- környezetvédelem, genetikai erőforrások)

6) Kompenzációs átalány korlátozás vagy hátrány miatt ( NATURA 2000, THÁT)
7) Innovatív együttműködő komplex: K+F vagy más együttműködés költségei +
beruházási költségek - konzorciumi formában (pl. agrár-innovációs Operatív
Csoport, LEADER, VTT-területi együttműködés ÚJ!

LEADER 2015-2020
 LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása

(19.2. intézkedés) IV. Tengely LEADER program utódja
Stratégiai céljainak megfelelően HACS-ok által
kialakított műveletek és támogatási konstrukciók
alapján (IH-val együttműködés)
 Szakmai/tartalmi értékelés a HACS-ok feladata
 (MVH feladatok: jogosultsági, formai ellenőrzés,
kifizetések, megvalósuláse llenőrzés)
 + LEADER-együttműködések (19.3) - központi
pályázat - Nem tömegprojektek számára

LEADER 2015-2020
 Vidéki térségek eszközei LEADER :
 Helyi Fejlesztési Stratégiák készítése (minőségi








kiválasztás:
stratégiai fókusz, helyi szükségletek, valamiben,
újszerűség , innováció, a VP-ben felsorolt
fókuszterületek megjelenése)
helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás) kicsik,
speciálisak, kimaradók.
együttműködések (nagyobb hangsúly a valódi
együttműködéseken pl. város- vidék);
Hangsúlyok a HFS-ben Fejlesztési párhuzamosságok
elkerülése
Nagyobb területi fejlesztési összhang megteremtése térségi
koordinálás

LEADER 2015-2020
 LEADER Nagyon fontos átgondolni, hogy mi az, és

mi NEM AZ, amit a LEADER forrásra érdemes tervezni
NEM LEADER
 Normál agrárberuházás ( erdőn át a rövidebb út )
Települési alapinfrastruktúra (EFOP, TOP, BM)
Működő mikro-vállalkozás (GINOP)
 LEADER lehet: OP-khoz kapcsolódó tevékenységek,
 pro-aktív szerepvállalás (egészség, szociális,
kisgyermek, stb )
 Lokális infrastruktúra, szolgáltatás (pl. szolgálati
lakás)
 egyszerűsített támogatás tervezése

Helyi Fejlesztési Stratégia
 A Helyi Fejlesztési Stratégiák határozzák meg az adott

térség adottságainak és szükségleteinek
leginkább megfelelő, a helyi aktorok érdemi
bevonásán alapuló fejlesztési irányokat és tartalmi
kereteket, valamint a HFS megvalósításához szükséges
és alkalmas munkaszervezeti kapacitásokat és
működési módokat.
 A HFS-t annak tartalma és minősége, valamint a
megvalósításhoz szükséges kapacitás alkalmassága
alapján az IH hagyja jóvá.

A legfontosabb célok:
 vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-

szintjének fenntartása (helyi termékek és
szolgáltatások),
 a vidéki térségekben a lakosság humán
közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok
 elérésének előmozdítása,
 a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és
turisztikai vonzóképességének erősítése,
 a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának,
felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek
erősítése.

Javasolt fejlesztési fókuszterületek:
 pl. mezőgazdasági mikro vállalkozások vagy

élelmiszer-feldolgozó mikro-vállalkozások
indulásának támogatása, vidéki örökség
megőrzésének és fejlesztésének támogatása, közösségi
szolgáltatások fejlesztésének előmozdítása, szolidáris
gazdasági együttműködések támogatása, stb.
 Az EFOP programhoz kapcsolódó – nem intézményi –
helyi szolgáltatások fejlesztése pl. a korai
iskolaelhagyás csökkentése, a szegénység és
elszigeteltség csökkentése, az egészségi állapot és
egészségtudatosság fejlesztése, a tudás és kulturális
javakhoz való hozzáférés erősítése érdekében,

 A város és vidék együttműködésének erősítése (TOP-

kapcsolódás).
 Táji, térségi szintű fenntartható erőforrás-használati,
termelési, fogyasztási és életmód-stratégiák elterjesztése
(KEHOP-kapcsolódás).
 Az “integrált fejlesztés” tervezési kereteit a Kézikönyv
tartalmazza, amelynek tartalmát alkalmazás esetén az
adott HFS-ben kell pontosítani.
 A Vidékfejlesztési Program és a többi operatív
programban foglalt szinergikus hatások elérése, valamint
a holtteher (deadweight) és helyettesítési hatás
elkerülése érdekében a vállalkozás-fejlesztés esetében
kizárólag mikrovállalkozás méretű jogosult
támogatható.

 A HFS megvalósítása alapján nyújtandó támogatások kis

értékű (de-minimis) támogatásnak minősülnek, amely
támogatottanként és 3 éves összesítésben nem haladhatja
meg a 200 000 euró értéket.
 Vállalkozásfejlesztési támogatások esetében a maximális
támogatás-intenzitás meghatározása szempontjából a VPben vagy más OP-ban meghatározott arányok az
irányadók, ettől való eltérést a HFSben külön indokolni
kell.
 A támogatási intenzitás meghatározásakor a
kedvezményezettek jogállása és a műveletek típusa
(jövedelemtermelő/nem jövedelemtermelő) alapján a
1305/2013/EU rendelet 61. Cikkben foglaltakat is
megfelelően alkalmazni kell.

Térségek közötti Együttműködések
 Térségek közötti együttműködések I. - Célja új

megoldások ösztönzése - Helyi szereplők térségen
kívüli, nemzetközi együttműködések,
kapcsolatrendszer bővítése - megszerezhető
kompetenciák fejlesztése, új tudás becsatornázása nem kizárólag tapasztalatcsere >> hanem
alkalmazható eredmények elvárása - feltétel, hogy
minden partner részt vegyen + részesüljön az
eredményekből

. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a
Vidékfejlesztési Program és az EU2020 céljaihoz
A Helyi Fejlesztési Stratéga legjelentősebb forrása az EMVA, ezért a HFS céljai,
intézkedései és a projektek fejlesztését és kiválasztását meghatározó
folyamatok olyan módon lettek meghatározva, hogy a stratégia
megvalósítása hozzájárul a Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedésében
megfogalmazott alábbi legfontosabb célok legalább egyikéhez:

 a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének

fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások),

 a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz

való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása,
 a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai

vonzóképességének erősítése,

 a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának,

felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek
erősítése.

A HFS stratégia felépítése
A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása
Indikatív
pénzügyi
terv
Horizontáli
s célok

A stratégia
beavatkozási
logikája

Az akcióterület
fejlesztési
szükségleteinek és
lehetőségeinek
elemzése

Az intézkedések
leírása

Jövőkép: A VELENCEI-TÓ A TESTI – LELKI
HARMÓNIA MEGTEREMTÉSE, A REKREÁCIÓ ÉS
EGÉSZSÉGTURIZMUS TURISZTIKAI MODELLJE
Általános célok
1.

2.

Gazdaságfejleszté
s: vállalkozások
megerősítése,
hálózat fejlesztés,
a
mikrovállalkozások
fennmaradásáért
és megújulásáért

Modell
értékű
turizmus
fejlesztés,
innovatív
turisztikai
szolgáltatá
sok:

3.

Életminőség
fejlesztés:
Igényes
élettér
kialakítása
alapvető
szolgáltatáso
khoz
való
hozzáférés
a
rekreációs elérhetőségév
el
és
és
egészség javításával
turizmus
megteremt
ésével

4.

5.

6.

Fenntarthat Humánerőf Térségi
óság
orrás
marketing
Az táji és fejlesztés: a kialakítása: a
versenyképe helyi közösség
épített,
természeti s gazdaság, és a turizmus
és szolgáltatások
és kulturális tudás
örökség és műveltség elérése
növelésével, érdekében
helyi
térségspecif
identitás
ikus
védelme,
megőrzése, fejlesztési
megújítása, programok
fenntarthat indításával
óság
biztosításáv
al

Kapcsolódó modulok száma
2,3,4,7,13

1,9,6,13,11

3,10

5,6

13,12

7,9,14

Jövőkép
Modell értékű rekreációs centrum
Átfogó cél(ok)
1.
2.

Ss Specifikus célok
z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eredménymutató Célérték
k megnevezése
ek

[1]

Egy intézkedés több célhoz is hozzájárulhat. Jelölje X-szel!

Intézkedések (beavatkozási
területek)

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

Melyik
specifikus
cél(ok)hoz járul
hozzá
1. 2. 3. 4. 5. 6.

HFS tervezési útmutató, HFS sablon,
NAK kézikönyv, VP elfogadott

Friss információk, HVS, HFS,
Facebook.com/velenceitoleader,
www.velenceitoleader.eu
www.hellovelence.hu

