8. Cselekvési terv
8.1 Az intézkedések leírása
1.) intézkedés
megnevezése

Kultúrháló – közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek
együttműködésének támogatása

2)Specifikus cél

Az intézkedés célja olyan a civil szervezetek által több településen átívelő élő
hálózatok kialakítása, amely lehetővé teszi a helyi közösségek kezdeményezéseinek
hosszú távú megvalósítását, ezáltal a „(már) nem térkép e táj” életérzéssel a térség
megtartó képessége javul.

3)Indoklás,
alátámasztás

Az elmúlt években térségünkben kialakult több, a helyi közösségi életet szolgáló
infrastruktúra (pl. tájházak, alkotóházak, közösségi házak, IKSZT-k). Számos
nemzetiségi kezdeményezés indult el (pl. Etnomemoriális Központ), megteremtődtek a
kulturált sportolás, szabadidő eltöltés feltételrendszerei is. Ezen túl a térség oktatási,
kulturális intézményeinek koordinációjával, bevonásával, az ifjúság megszólításával
komplex tudás- és kompetenciafejlesztő hálózati programok is elindultak, melyek mind
a helyi közösségeket, mind a térség identitástudat erősítését szolgálták. (pl. Örökség
Hálózat, KöVi Hálózat) Az alapinfrastruktúrák és elindult hálózatok, egymásra találó
közösségek esetében vannak elmaradásaink akár az eszközök, akár az infrastruktúra,
akár egyéb tartalmi területeken is. Sok esetben az együttműködés minőségi fejlesztése,
a kompetenciák és tudás fejlesztési lehetőségeinek bővítésére is felmerült igény. Az
előző időszakban kialakult kulturális hálózatok, szervezetek a fejlesztéseiknek
köszönhetően azokra építkezve új kezdeményezéseket fogalmaztak meg, amelyek a
térség kulturális életének szerves erősítését szolgálhatják.
1) Célterület: Térségi kulturális hálózatot erősítő, kisléptékű kezdeményezések
támogatása, nevezetesen a
1. Térségünkben elérhető szociális, kulturális, kommunikációs szolgáltatások
minőségi fejlesztése, elérhetőségük javítása, az elérhető szolgáltatások
bővítése, illetve új szolgáltatások indítása
2. A térségben működő sportolási, rekreációs lehetőségek fejlesztése, a
tehetséggondozás, az utánpótlás nevelés támogatása
3. A térségi nemzetiségek és kisebbségek igényeit alátámasztó, kulturális
fejlődésüket szolgáló kezdeményezéseik támogatása

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

2)

Célterület: Térségi kulturális, komplex együttműködési programok támogatása,
amelyek a hosszú távú térségi szintű kulturális együttműködések feltételeit
valósítják meg, és legalább térségi hatással bírnak, széles partnerségre, és az
elmúlt időszakban elindult hálózati kezdeményezésekre alapoznak.
Az együttműködésnek a pályázat megvalósítási helyszínei és támogatandó
tevékenységei,
elszámolható
költségei
szintjén
is
egyértelműen
beazonosíthatónak kell lennie.
A komplex fejlesztések tématerületei olyan kulturális és nemzetiségi
kezdeményezések, amelyek az előző időszakban (2007-13) elindult térségi
hálózati programokhoz kapcsolódnak, azoknak szerves folytatásai.

Mindkettő célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 infrastrukturális és technológiai háttér megteremtése (épületek, építmények
építése (felújítás, bővítés, új építés), külső és belső rekonstrukciója,
energetikai fejlesztése, eszközök beszerzése)
 interaktív kiállítások, alkotó helyek kialakítása, fejlesztése, újszerű
megoldásokkal való bővítése
 kulturális intézmények együttműködésének elősegítése, mintaprojektek















kialakítása, és ezt támogató szakmai műhelyek szervezése.
Az aktív közösségek megismerkedését, tapasztalatcseréjét szolgáló térségi
tanulmányutak, témahetek, témanapok, speciális kezdeményezések,
műhelyek, képzéssorozatok szervezése.
Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.
Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.
Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.
Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.
Kiadványok írása, szerkesztése, kiadása
A célcsoport számára tréningek, képzések.
Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.
Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.
Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.
Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó
anyagok, kisértékű eszközök beszerzése.
Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

A VP, a TOP és az EFOP, NKA programok is számos kultúrát támogató fejlesztési
lehetőséget támogatnak. A VP és a TOP a kulturális intézmények esetében a külső
felújításokat, energetikai korszerűsítéseket, vagy amennyiben lehetséges,
turisztikához, értéktárhoz köthető fejlesztéseket támogatnak. Az EFOP és NKA főleg
képzések, programok megvalósítását támogatja, több korcsoport esetében is,
azonban sok kiírásban a nem besorolt járási kategória végett a mi térségünk nem
jogosult pályázatok benyújtására.

A jogosultak köre

Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő települési önkormányzat,
önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:

1.célterület esetében:
- már meglévő kezdeményezés minőségi fejlesztéséhez kapcsolódik, vagy hiánypótló
jellegű
- korábbi fejlesztésekhez kapcsolódik, annak továbbgondolása, a hosszú távú
fenntarthatóság biztosítása érdekében történő fejlesztés
2.célterület esetében:
A komplex fejlesztések tématerületei olyan kulturális és nemzetiségi
kezdeményezések, amelyek az előző időszakban (2007-13) elindult térségi hálózati
programokhoz kapcsolódnak, azoknak szerves folytatásai. A projektek az alábbi
tématerületek közül legalább háromra ki kell, hogy terjedjen és legalább 2 éves
komplex projektervvel bírnak.. A tématerületek kiválasztásánál figyelembe kell venni a
helyi lehetőségeket, igényeket és a lehetséges együttműködéseket, szinergiákat,
valamint a célcsoport mind szélesebb körű elérését.
1. Új, vagy meglévő közösségek/hálózatok kompetencia és ismeretfejlesztése,
innovatív (újszerű) módszerek által
2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.
3. Egészségmegőrzés, prevenció.
4. Közéletben való ifjúsági részvétel.
5. Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.
6. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok
megvalósítása.
7. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló
életkezdet sikerének érdekében.

Tervezett forrás

Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 114 millió Ft.

Támogatás intenzitása: A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt ”
kategóriába tartozó járásban lévő település esetén a maximális támogatási intenzitás
1. célterület esetében 75%, (kedvezményezett esetében 85%)
2. célterület esetében 90%
Projektméret korlátai:
1. célterület esetében maximális támogatás: 3.000.000 Ft (min. 500.000,-Ft)
Támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás, egyszerűsített
költségelszámolás (átalány)
2. célterület esetében maximális támogatás: 10.000.000,- Ft
Támogatás módja : Vissza nem térítendő támogatás, standard
költségelszámolás
A megvalósítás
tervezett
időintervalluma
Kimeneti
indikátorok

2016.II. félév – 2020. II. félév
Támogatott projektek száma (db):
1. célterület esetében: 20-25 db
2. célterület esetében: 4-8 db
Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db): 10-15 önkormányzat, önkormányzati társulás, 1015 civil szervezet

Az intézkedés
megnevezése

Fecskeház Program - fiatalok helyben tartásával a térség megtartó és
innovációs képességének erősítése

Specifikus cél

Fiatalok otthonteremtésének elősegítésével a fiatalok helyben tartása által a térség
megtartó képességének és innovációs potenciáljának erősítése
A térségben egyre csökken a fiatalok száma, a települések elöregednek. Ennek oka
legfőképpen az aprófalvas településszerkezet, a rossz közlekedési viszonyok, a helyi
munkahelyek, a minőségi szabadidő eltöltési lehetőségek hiánya. A térségben a
felsőfokú végzettségű fiatalok száma csökken leginkább, hiszen kevés a
végzettségüknek megfelelő munkahely –ha pedig sikerül elhelyezkedniük,
pályakezdőként a családalapítás, a saját lakás megfizethetetlen költséget jelent
számukra. A munkavállalás utáni első pár évben felvállalhatatlan terhet ró egy önálló
lakás a családot alapítani szándékozó fiatalra. Az önkormányzatok nehéz anyagi
helyzete miatt nem -, vagy csak minimális összeggel tudják a fiatalok letelepedését
támogatni. A térségi lakóhelyválasztás ösztönzésével, megtarthatóvá válnának a
falvak fennmaradásában kulcsfontossággal bíró felsőfokú végzettséggel rendelkező
fiatalok. A potenciális projektgazdák részéről is felmerült az igény arra, hogy a Helyi
Fejlesztési Stratégia keretében is biztosítson lehetőséget új fecskelakások
létrehozására.

Indoklás,
alátámasztás

A támogatható
tevékenység területek
meghatározása

Fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából.
Támogatható tevékenységek:
1. Térségi településeken meglévő épületek, épületrészek külső és belső
felújítása, lakhatóvá tétele.
2. Fecskeházak berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése.
3. Fecskeház létrehozáshoz, férőhely meghirdetéséhez kapcsolódó
kommunikációs tevékenységek

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

A fecskeházak létrehozásának a térségi sajátosságainak megfelelő modelljét a Zala
Termálvölgye Egyesület 2009. év során dolgozta ki és ez alapján a 2007-2013 az
ÚMVP LEADER programban valósította meg.
A helyi modell szerinti fecskeházak megvalósítására a VP horizontális intézkedéseiből
vagy más OP-kból nem igényelhető támogatás.

A jogosultak köre

Az akciócsoporthoz tartozó településeken működő települési önkormányzat,
nonprofit szervezet, egyházi jogi személy

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:

Fecskeház fogalom: A fecskeház olyan lakóingatlan (lakóház, lakás), amely
elsősorban felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálja. A
beköltözés időpontjában maximum 40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig
lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetni, viszont
kötelező lakáselőtakarékosságot (a jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó a
maximális állami támogatás igénybevételével) és rezsiköltség megfizetését vállalni.
A pályázat sikere esetén a fecskeház férőhelyeket kötelező nyílt eljárásban
meghirdetni az érdeklődők számára az adott településen alkalmazott hirdetési
módokhoz illeszkedve. A kiválasztásnál az alábbi előnyt jelentő szempontokat
kötelezően kell alkalmazni: helyben lakókat, továbbá a LEADER HACS tervezési
területén munkahellyel/munkahely ígérvénnyel rendelkezőket előnyben kell
részesíteni. A pályázó ösztönzi a fecskeház lakók aktív közreműködését a település és
térség közösségfejlesztési programjaiban. A fecskeház modell program
megismertetése érdekében a pályázó köteles a fecskeház program iránt
érdeklődőket fogadni, a fecskeház működését bemutatni a helyszínen, illetve
szakmai rendezvényeken.
Kötelezettségvállalások:


A pályázónak a pályázat benyújtása előtt kötelezően részt kell vennie az
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület által biztosított konzultáción.
A részvételt a pályázó az Egyesület által kiállított erről szóló dokumentum
pályázathoz csatolásával igazolja.



A pályázónak vállalnia kell, hogy a fecskeház fogalomnál meghatározott
feltételek szerint működteti a fecskeházat legalább a pályázat kötelező
fenntartási időszakának végéig.

Kiválasztási kritériumok:

Tervezett forrás



A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából
egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és
környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró
projektet részesítheti támogatásban.



Kiválasztásnál előnyt élvez a program meghirdetéskor szervezendő
egyesületi Fecskeház tanulmányúton való részvétel



Egy településen legfeljebb 1 projekt részesülhet támogatásban és valósulhat
meg a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban jelen intézkedés keretében. Annak
biztosítása céljából, hogy egy településről ne kerüljön beadásra egynél több
pályázat, minden pályázathoz kötelező mellékelni a fejlesztéssel érintett
település polgármesterének támogató nyilatkozatát.

Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 30 millió Ft
Támogatás intenzitása: A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt ”
kategóriába tartozó járásban lévő település esetén a maximális támogatási intenzitás
75%(kedvezményezett esetében 85%)
Projektméret korlátai: Maximális támogatás: 5.000.000 Ft
Támogatás módja: Vissza nem térítendő támogatás, standard eljárás

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

2016. II. félév - 2020. II. félév

Kimeneti indikátorok

Az intézkedés
megnevezése
Specifikus cél

Indoklás,
alátámasztás

Támogatott projektek száma (db): 4-8 db
Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db):
3-4 önkormányzat, 1-2 civil szervezet

Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében - A Vidék Minősége –
Alpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók
tevékenységének fejlesztése
Az intézkedés „A Vidék Minősége – Alpokalja-Fertő táj védjegyrendszer erősítése”
specifikus célhoz való illeszkedése a legjelentősebb. Ezen felül mind a három másik
specifikus célhoz is illeszkedik az intézkedés, mert akik a jelenlegi 4 szakma specifikus
védjegyes csoportba beletartoznak, azok egyben a zöld/aktív turisztikai kínálat
szereplői is (fordítva azonban ez nem így van, azaz védjegyessé nem minden
zöld/aktív/kerékpáros turisztikai kínálatot nyújtó szervezet válik).
A társadalmi felelősségvállalás ugyanakkor egyre erősebb a védjegyesek között –
amelyet a szabályzati rendszer is ösztönöz - ezért tevékenységükkel mind a fiatalok
megtartását segítő lépéseknél, mint a társadalmi aktivitás erősítését illetően
hozzájárulnak a HFS céljainak megvalósításához.
Az Alpokalja-Fertő tájon megtermelt, előállított termékek és szolgáltatások
népszerűsítését egyesületünk már a 2007-2013-as EU-s pályázati időszakra vonatkozó
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában is egyik kiemelkedő célként, feladataként
határozta meg. Azóta az egyesület a térség vállalkozóinak aktív részvételével
létrehozta az Alpokalja-Fertő táj védjegyet és csatlakozott A Vidék Minősége
ernyővédjegyhez.
Ennek területi minősítési rendszere jelenleg négy fő szakmacsoportot fog közre. Az
élelmiszert előállító, a kézműves és kisipari terméket előállító és a vendéglátás (falusi
vendégasztal, szálláshely kereskedelem és éttermi szolgáltatás), valamint örökségek
terén működő vállalkozásokat, szolgáltatókat, termelőket.
A teljes védjegy program, együttműködési jellegénél, közösségi marketing
lehetőségeinél fogva kiemelten alkalmas a helyi termékek és szolgáltatások
népszerűsítésére, értékesítésére, a minőségi és erre alapuló mennyiségi termelés
növelésére. Jelenleg azonban több okból kifolyólag sem lehet ezekkel a lehetőségekkel
megfelelően élni:
 a védjegyet és a védjegyes termékeket, szolgáltatásokat még kevesen ismerik.
A piaci lehetőségek közösségi jellegű - védjegy mentén való - kiaknázásához a
védjegy széles körű megismertetése szükséges. A védjegyhez tartozáson
keresztül a vállalkozók, termelők részéről a saját piaci helyzetük stabilizálása,
fejlesztése érdekében hatékonyabb egyéni marketingre is szükség van.
 a védjeggyel rendelkezők minőségi és mennyiségi termelését, feldolgozását, a
szolgáltatások fejlesztését tovább kell segíteni, mert azon túl, hogy a
vállalkozók megfelelnek a minősítési kritériumoknak, helyenként nagyobb
eltérések mutatkoznak a felszereltséget, megjelenést, infrastrukturális
ellátottságot tekintve.
 a védjegy közösségi alkalmazása lehetőséget biztosít a vállalkozóknak arra,
hogy egy-egy kereskedelmi egységben tevékenységi körtől függetlenül, közös
arculattal, jó piaci feltételekkel jelenjenek meg, de a piac jelentősebb
szélesítését és ennél fogva a nagyobb léptékű munkahelyteremtést nem teszi
lehetővé a mostani termelési szerkezet és a termékek mennyisége.
 a védjegyesek számának bővítése, a piaci lehetőségek bővítésével
párhuzamosan lehetőséget biztosít a térségi termelés növelésére, további
munkahelyek teremtésére is.
 a védjegyrendszerrel kapcsolatban kialakuló együttműködés jellemzően
elősegíti a gazdasági és közösségi területen is a társadalmi aktivitás
erősítését.

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

Az intézkedés keretében kiírt pályázat a térséget lefedő Vidék Minősége –Alpokalja –
Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztését
támogatja, a helyi termelés és szolgáltatás termelékenységének, minőségének,
mennyiségének emelése, illetve munkahelyek teremtése, stabilizálása érdekében.
Beruházási és nem beruházási jellegű tevékenységek támogathatóak, továbbá
lehetőség nyílik az azonos típusú kisléptékű fejlesztések közös pályázat alatti
megvalósítására.
Támogatott tevékenységek:
1) Célterület: kisléptékű, egyedi fejlesztési elképzelések támogatása
2) Célterület: komplex, több szereplő bevonásával, vagy érintettségével
megvalósuló fejlesztések támogatása

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Mindkettő célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 A minőségi termék előállítását vagy minőségi szolgáltatás nyújtás feltételeit
támogató infrastrukturális és technológiai háttér megteremtése (épületek,
építmények építése (felújítás, bővítés, új építés), külső és belső
rekonstrukciója, energetikai fejlesztése, eszközök beszerzése)
 a védjegyes termék, szolgáltatás piacra jutását segítő marketing tevékenység
 a védjegyes termékek Vidék Minősége értékesítő pontjainak bővítése, ill.
meglévők fejlesztése
 Egyéni és közös termékfejlesztésben való részvétel
 A tevékenység fejlesztését szolgáló szakértő igénybevétele
 Szakterületnek megfelelő kisebb programok, rendezvények, képzések,
tanulmányutak szervezése, lebonyolítása
 Együttműködések kialakítása, erősítése
A Vidékfejlesztési Program és az összes Operatív Program a helyi termékek és
szolgáltatások területi jellegű fejlesztése, népszerűsítése terén elkülönítetten,
gazdasági ágazatok és szférák mentén határolja le a különböző vállalkozási területeket.
A GINOP-ból mezőgazdasági vállalkozás nem részesülhet, míg a VP-ben leginkább
különböző termékpályák mentén, vagy épp a nem mezőgazdasági termelés irányába
ösztönzik az intézkedések a vállalkozókat. A szférák közötti együttműködéseket pedig
a pályázók körének leszűkítésével gyakorlatilag egy intézkedés sem teszi lehetővé.
A leírt intézkedés a védjegyes hálózat tagjainak megerősödését teszi lehetővé a
pályázónak vállalkozási tevékenységtől, mezőgazdasági, turisztikai, kézműves- és
kisipari, illetve kulturális jellegétől, továbbá szektoriális (civil, önkormányzat,
vállalkozó) hovatartozásától függetlenül. Ebben az intézkedésben ezáltal
megvalósítható, hogy a rendszerben résztvevők, a partnerek egymással
együttműködve, egymást erősítve tudnak fejlődni, és részt venni a piaci kínálat
különböző területein. Az intézkedés jellegét tekintve nagyon hasonlít a VP-ben
alkalmazott 2 db tematikus alprogramhoz, amely a rövid ellátási láncos csoportok
kialakulását, valamint a fiatal gazdálkodók elindulását segíti.
Az intézkedés ugyanakkor kiegészíti a Vidékfejlesztési Program 6.3.1., 6.2.1., 6.4.1.,
16.3.1., 16.9.1., 7.2.1., 7.4.1.,4.2.1, 4.2.2., 9.1.1., és 3.1.1.–es intézkedéseit. A
védjegyrendszer jelenleg még nem országos kiterjesztésű. Ahhoz, hogy a 3.1.1-es
intézkedésben meghatározott feltéteknek megfeleljen, még ki kell építeni a
monitoring rendszert. Az önkormányzatok által létrehozott, fejlesztett települési
infrastruktúrák, közösségi terek, eszközök, közétkeztetési intézményegységek
kihasználtságát jól segítik a minőségi termékek és szolgáltatások népszerűsítését célzó
védjegy programban részt vevő termelő és szolgáltató egységek. Önkormányzati
fejlesztések a témakörhöz kapcsolódóan a TOP keretében is megvalósíthatóak, az
alábbiak szerint:
TOP 1.1.3: Helyi gazdaságfejlesztés(az önkormányzatok mind a közétkeztetést, mind
a piacaikat a VP központi kiírásaiból is fejleszthetik)
A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása

A jogosultak köre

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések
támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések
támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
A legnagyobb hozzáadott érték jelen intézkedés keretében maga a kialakított védjegy
rendszer, amely bevezetésre került az elmúlt időszaki LEADER Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia keretei között, jelen stratégia keretében pedig lehetőséget ad a
továbbfejlesztésre, hiányzó részek kiépítésére, a gazdasági kapcsolódások
erősödésére, kibontakozásra. A védjegy rendszer egyszerre biztosíthat minőséget,
közösséget, felelős termelést és feldolgozást, és folyamatosan fejlődő értékesítési
kapacitást, közösségi marketing lehetőséget szabályozott, szervezett keretek között.
Ezt egy másik intézkedés sem teszi lehetővé ilyen integrált módon az OP-kban.
Civil szervezet, egyházi szervezet, mikro-, kis- és középvállalkozás, természetes
személy, őstermelő, kistermelő, szövetkezet, szociális szövetkezet, aki a pályázat
benyújtását megelőzően minősített védjegyes tag. A 2. célterület esetében pályázat
benyújtása konzorciumban is lehetséges.
 a Vidék Minősége program Védjegy Tanácsának támogató nyilatkozatával
rendelkezik
 már meglévő minősítéssel rendelkezik,
 a projekt munkahelyteremtő, vagy megtartó/stabilizáló hatással rendelkezik,
 együttműködések száma a projektben,
 értékesítési lehetőséget is biztosít nem csupán a saját terméke, szolgáltatása
számára, hanem mások felé is (együttműködési megállapodás csatolása
szükséges),
 a projektben alkalmazott marketing eszköz használata összhangban van a
védjegy program arculati kézikönyvében megfogalmazott alkalmazásaival
 a projekt költségvetése megalapozott.
 a projekt megvalósulása által új termék/szolgáltatás és/vagy meglévő
szolgáltatás minőségi javulása jelenik meg

Tervezett forrás

Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 120 millió Ft
Támogatás intenzitása: 50% bármely pályázó szervezet, személy esetében
Projektméret korlátai:
1. célterület: maximális támogatás: 4.000.000,- Ft,
2. célterület: maximális támogatás: 12.000.000,- Ft
Támogatás módja:
1. célterület: Vissza nem térítendő támogatás, egyszerűsített költségelszámolás
(átalány)
2. célterület: Vissza nem térítendő támogatás, standard elszámolás, előleg
igénybevétele lehetséges (legfeljebb 50%-ig)

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma

2016. II. félév – 2020. II. félév –
Negyedévente Bíráló Bizottsági üléseket tartunk, melynek időpontjait éves
munkatervben, előzetesen kihirdeti egyesületünk. A Védjegy Tanács előzetes
véleményezés céljából bármikor felkereshető, havi szinten tartja egyeztetéseit.
Támogatott projektek száma (db): 30-40 db
Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db): 5-10 civil
szervezet, 10-20 magánszemély, őstermelő, 10-20 mikro és KKV
Támogatott Vidék Minősége Értékesítési Pont: 2-3 db

Kimeneti
indikátorok

Az intézkedés
megnevezése

Az Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő
kezdeményezések támogatása

Specifikus cél

Az intézkedés célja, hogy azon hálózati és egyedi turisztikai elképzeléseket
támogassa, amelyek a vállalkozói és civil szférában fogalmazódnak meg, és új
turisztikai attrakciót hoznak létre, vagy javítanak a nyújtott szolgáltatások minőségén.
Az intézkedés célja olyan komplex tájegységi, tematikus, egyedi élményeket nyújtó,
specifikus vendégigényekhez alkalmazkodó tematizált turisztikai termékcsomagok
kialakítása. Cél a turisztikai hálózati infrastruktúra elemek fejlesztése, valamint a
turisztikai szolgáltatások hálózatos fejlesztése és/vagy marketingje (tervezés,
animáció, működés, promóció) és ehhez kapcsolódó beruházások.
Az 1. célterületben olyan kisléptékű fejlesztési csomagunkkal elsősorban őket
céloztuk, az aktív és kerékpáros turizmus tématerület szűkítéssel.
A 2. célterületben azon komplex fejlesztések támogatása esetében a térségi turisztikai
szervezetek strukturált fejlesztési csomagjait, vagy kiemelkedő új turisztikai
attrakciókat létrehozó kezdeményezéseket támogatunk. Mindezen fejlesztések
egyrészt az előző időszak fejlesztéseire építkeznek, másrészt illeszkednek a mostani
időszakban központi pályázatokkal megvalósítható fejlesztésekhez.
Az intézkedés további célja, hogy a tematikus fejlesztések a civil és vállalkozói
szféra széles körét mind a tervezés, mind a megvalósítás, mind a fenntartás
időszakában aktívan bevonja és a bevont helyi szereplőket hosszú távon hálózati
partnerségben mobilizálja, az együttműködés révén a térségi gazdaság számára
többlet értéket teremtsen.

Indoklás,
alátámasztás

Térségünk erős turisztikai potenciállal bír, számos adottsága, lehetősége az ország
vezető turisztikai desztinációi közé emeli, azonban messze elmaradunk Európa vezető
desztinációitól.
Célunk az európai színvonal, minőség elérése egyrészt a
szolgáltatásaink területén, amely a turisztika minden területét a szálláshelyektől a
túraútvonalakig mindenre kiterjed, másrészt turisztikai összefogás és marketing
területén.
A helyzetfeltárás részben részletesen kifejtettük a térség 90-es évektől a Fertő-tó
körüli kerékpárút hálózati elemek kiépítésével induló kerékpáros programjáról, a
Nemzeti Park megnyílásáról és turisztikai fejlesztéseiről, valamint a termál és
gyógyvizekre épült fürdők népszerűségének növekedéséről. A 2008-as évtől
megindultak kastélyaink, valamint a rákosi barlangszínház, mint kiemelt turisztikai
attrakciók fejlesztései. Az előző időszakban a teljes térségben épülő kerékpáros, lovas,
gyalogos, szakrális jármódokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatásra kerültek,
amelynek jelentős eredményei lettek a többi központi fejlesztéssel való szinergia
végett. Ezen folyamtok a 2014-20-as időszakban is folytatódnak, így a a térség
gazdasági potenciáljának erősítésére szükséges egyedi és komplex aktív- és kerékpáros
turisztikai fejlesztéseket támogatni a vállalkozói és civil szférában.

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

Az intézkedés az alábbi térségi, de legalább mikrotérségi együttműködések
erősítését szolgáló tevékenységeket támogatja. A 2. célterület esetében egy
projektnek az alábbiakból legalább 3 tevékenységet szükséges
tartalmaznia:
1. szakrális, történelmi emlékhelyek számbavételét, kialakítását,
megőrzését, megközelíthetővé és látogathatóvá tételét, illetve ezek
népszerűsítését szolgáló kezdeményezéseket
2. turisztikai
információs
rendszerek
kialakítását
szolgáló
tevékenységeket

3. az érintett szereplők részére tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai
rendezvényeket, a térségi turizmusban érintett szolgáltatók és/vagy
turisták szemléletformálását
4. a térségi megjelenést erősítő komplex marketing csomagok
kialakításával
5. a térség turisztikai potenciálját javító, magas minőséget képviselő
szolgáltatások létrejöttét biztosító beruházási, eszközbeszerzési
kezdeményezések támogatásával
Támogatott tevékenységek:
1) Célterület: kisléptékű, egyedi fejlesztési elképzelések támogatása
2) Célterület: komplex, több szereplő bevonásával, vagy érintettségével
megvalósuló fejlesztések támogatása
Mindkettő célterület esetében támogatott tevékenységek köre:
(a) Támogatás
vehető
igénybe
bármilyen
infrastrukturális
és
eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan (ezek önállóan és együttesen is
lehetségesek), azonban a fejlesztésnek kötelezően tartalmaznia kell
marketing tevékenységek megvalósítását.
(b) Támogatás vehető igénybe a térség idegenforgalmi potenciáljának erősítése
érdekében vidéki szálláshelyek fejlesztésére, vagy bármely a szabadidő
eltöltését és a rekreációt erősítő kapcsolódó fejlesztésre.
A szálláshelyfejlesztés irányulhat: a 173/2003. (X.18.) Kormány rendelet 3.§
(2) bekezdés c) pont 1. alpontja szerinti nem üzleti célú üdülő, valamint a
239/2009 (X.20.) Kormány rendelet alapján panziók, kempingek, üdülőházak,
közösségi szálláshelyek, falusi szálláshelyek fejlesztésére.
A szálláshelyfejlesztésen túl a fejlesztés irányulhat lovas turisztikai
szolgáltatás és lovas pihenőhelyek kialakítására, a gasztronómia, a falusi-,
agro, vizi, vadász turizmus fejlesztésére.
Támogatás vehető igénybe önálló eszközbeszerzésre is, amely irányulhat
szálláshelyfejlesztésre, gasztronómiai, öko-, vízi-, horgász-, bor-, vadászfalusi- és agro-, lovas, valamint kerékpáros turisztikai célok megvalósítására.
A fejlesztési projektnek kötelezően tartalmaznia szükséges marketing
tevékenysége(ke)t, a projekt marketing tevékenység(ek) nélkül nem részesülhet
támogatásban. Marketing tevékenységek megvalósítása esetén a választott térségi
hálózati program arculati előírásait figyelembe veszi (honlap kialakítás, fejlesztés, onés off line kampányok, fotóalbumok, kiadványok készítése, kisfilmek forgatása).
Marketing tevékenység önállóan nem támogatható.
Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

A 2007-13-as időszakban indult központi programok (kerékpáros, kastély..stb.) a 201420-as időszakban is folytatódnak, amellyel most is lépést kell tartania térségünk
vállalkozói, civil szektorának; valamint szükség lesz komplex együttműködésben
tervezett, akár egy kisebb-nagyobb tájegységet, vagy turisztikai témát felkaroló,
közösen megvalósított fejlesztési programokra.
Az igazi, élményt nyújtó turisztikai attrakciók száma, valamint a hozzá kapcsolódó
szolgáltatások színvonala, a térségi marketing még mindig az európai átlag alatti.
Intézkedésünkkel ezt a folyamatot szeretnénk erősíteni.

A jogosultak köre

1. célterület: mikro-, kis- és középvállalkozás, természetes személy, őstermelő,
kistermelő, szövetkezet, non-profit szervezet, egyházi jogi személy

2. célterület: mikro-, kis- és középvállalkozás, természetes személy, őstermelő,
kistermelő, szövetkezet, non-profit szervezet, egyházi jogi személy, illetve az ő
konzorciumaik
A kiválasztási
kritériumok,

A projekt legyen a HFS megvalósítása szempontjából indokolt, költséghatékony,
fenntartható és a környezettudatosság elemeit tartalmazza.(ezek a pályázati

alapelvek:

dokumentációban kellően legyenek alátámasztva)
- Előnyben részesülnek a magas minőséget, a tájhoz méltó, annak hagyományait
képviselő, felvállaló szolgáltatásfejlesztési kezdeményezések.
- Előnyben részesülnek a 2. célterületen a több, mint 3 tevékenységi kört integráló
kezdeményezések.
- Előnyt élveznek a több tájegységet, a teljes térséget magukba integráló fejlesztési
kezdeményezések.
- Előnyben részesülnek a már meglévő, referenciával bíró vállalkozások,
szolgáltatások fejlesztései.
- Előnyben részesülnek azon fejlesztések, akik vállalják a beruházás befejezését
követően a Vidék Minősége térségi védjegyhez való csatlakozást, és a pozitív
minősítésen a záró kifizetési kérelem benyújtásáig átesnek.
- Előnyt élveznek a munkahely megtartását, vagy új munkahely létrejöttét
támogató fejlesztések.
- Előnyben részesülnek azon innovatív, új turisztikai attrakciók, amelyek a vendégek
térségben töltött idejét képesek meghosszabbítani
- Előnyben részesülnek azon attrakció- és szolgáltatásfejlesztések, amelyek több
generáció és a családosok igényeit is szem előtt tartják
- Előnyben
részesülnek
az
interaktív
módszereket
és
integrált
látogatómenedzsmentet alkalmazó turisztikai fejlesztések

Tervezett forrás

Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 210 millió Ft
Támogatás intenzitása:
1. célterület esetében 50%,
2. célterület esetében 80%,
bármely pályázó szervezet, személy esetében
Projektméret korlátai:
1. célterület: maximális támogatás: 3.000.000,- Ft,
2. célterület: maximális támogatás: 10.000.000,- Ft
Támogatás módja:
1. célterület: Vissza nem térítendő támogatás, egyszerűsített költségelszámolás
(átalány)
2. 2. célterület: Vissza nem térítendő támogatás, standard elszámolás, előleg
igénybevétele lehetséges (legfeljebb 50%-ig)

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma
Kimeneti
indikátorok

2016. II. félév – 2020. II. félév
Támogatott projektek száma (db): 40-50 db
Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db): 5-10 civil
szervezet, 10-20 magánszemély, őstermelő, 10-20 mikro és KKV

1)Az intézkedés
megnevezése
2)Specifikus cél

3)Indoklás,
alátámasztás

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Tervezett forrás

Az Alpokalja-Fertő táj aprófalvainak közösségfejlesztési programja
Célunk az 1000 fő alatti településeken az egymást erősítő, elmaradottságot
konzerváló területi folyamatok megtörése, specifikus célok:
 helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése – elindult közösségi kerthez
kapcsolódó szakmai tudás és infrastrukturális kapacitás együttes
fejlesztése a mentál higiéniai szempontok előtérbe helyezésével és a
munkaerőpiacra való reintegráció érdekében
 többfunkciós közösségi szolgáltató terek kialakítása, működtetése
 kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok
helyben tartása, helyi tudástőke növelése);
 közösségépítés és –megtartás;

környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés
1000 fő alatti települések (lsd. helyzetfeltárásban a részletezést) jellemzően az
alábbi folyamatok szinte visszafordíthatatlanul elindultak:
elöregedés
szociális, oktatás-nevelési és egészségügyi ellátás elérhetőségének
csökkenése
az alapinfrastruktúra romlása, esetekben hiánya
a hátrányos helyzetű, szociális támogatásban részesülő lakosság
arányának növekedése
A kistelepülések súlyos, összetett társadalmi problémákkal küzdenek, amelynek a
helyi gazdaságra és a települések hosszú távú életképességére is hatással bírnak. A
települések nagy része elöregedő, 300 fő alatti aprófalvas települések, folyamatos
fogyással.
Az intézkedés kapcsolódik az összes többi intézkedéshez, mind a
- helyi közösségek erősítését szolgálja – specifikusan
- fiatalok helyben tartását, a településcsoport népességmegtartó erejének
megtámasztását, valamint
- új gazdasági folyamatok elindítását, amelyek mind a helyi gazdaságot, mind a
turizmus szektorát erősíthetik
ESZA alap – EFOP 1.7.
(bízunk bent, hogy az EFOP tervezésekor figyelembe veszik, hogy az 1000 fő alatti
települések problematikája az egész országban, függetlenül a járási besorolásoktól
jelentkező és kezelendő probléma. Úgy véljük, hogy a szakmai lehatárolás
megvalósítása megvalósítható tervezői feladat.)

