
Közgyűlés, 2015. május 27. 



2014. év  



2014. évben felhasznált működési forrás: 

23.410.233,- Ft 

 

Tételes kimutatása a honlapról letölthető 







2014. év szakmai beszámolója 

ÖRÖKSÉGÜNK 

Hálózati programok 
megvalósítása 

LEADER – TK3 

16.234.716,- 

(2013-2015) 

Biomassza alapú 
termékfejlesztés az 
Alpokalja-Fertő t áj 

térségében 

LEADER -TKE 

942.340,- 

(2014-15) 

„Vidék Minősége” 
védjegy hálózat 

kialakítása 

LEADER – NKE 

50.000.000,- 

(2013-2015) 

LEADER működés 

23.410.233,- 



ÖRÖKSÉGÜNK.. keretprogram 
2013. augusztus – 2015. május 31. 

Témahét  

program 

Mese 

program 

Gasztronómiai 

hálózat program 

Közösség 

Kép 

Kommunikáció 

-1 db felkészítő tanár 

továbbképzés 

-10-10 témahét 

(2013/2014-es és a 

2014/2015-ös 

tanévekben 

-2 db témahét záró 

közös találkozó 

 

+ igazgatói 

találkozók és a 

tankerületi 

egyeztetéseken való 

részvétel 

-2 alkalommal 

Mesemondók 

találkozója a 

Marionett színházban 

-1 db mesekönyv  

- 1 átadó ünnepség 

 

 

 

 

„Regél az Alpokalja- 

Fertő táj” 

-több, mint turizmus.. 

Nemzetközi turisztikai 

fórum 

- receptes könyv író 

csoport (havi 

rendszerességgel) 

- 1 db receptes könyv 

- 1 db átadó 

ünnepség 

 

„Az Alpokalja-Fertő táj 

ízei” 

- 1db 3 napos és 1 

db 2 napos KöVi 

képzés  

- 2 napos Kultúrháló 

program 

- Településvezetők 

kétnapos tréningje 

- két alkalommal 

1-1 napos AgroFórum 

- 1 db térségi 

kiadvány (elmúlt 7 

év összegzése) 

 

7 kifizetési kérelem (a 

zárót június végéig) 



Szakmai és pénzügyi tervek 

2015. év   



2015. év költségvetése 

2014. év 
2015. év 

01-10. hónapok 

2015. év 
11.-12. hónapok 

23.410.233,- Ft  30.095.045,- 4.000.000,- 

53 505 278,- Ft 
91/2014(XII.23.) IH közlemény 

2014-20-as időszak működési 
forrás 

forrás: 22/2015(V.18.) IH 
közlemény 

(keret: 83.850.000,-Ft) 





2015. év szakmai programja  

 2015. június végéig – egyesületi projektek teljes 

körű megvalósítása, elszámolás velük (szeptember 

végéig) 

 2015. októberig: Helyi Fejlesztési Stratégia 

elkészítése  

 2015. év végéig: REL program összeállítása 

 Egyéb kötelezően ellátandó IH feladatok 

 Védjegy hálózat működtetése – további 

minősítések, közös programok, értékesítési pontok 

kialakítása 

 Szakmai tanulmányút Vulkanlandba 

 



VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

2014-2020  

 

 

 

 

 

 

 



Egyszerűbb, hatékonyabb pályázati eljárások 

 

• Az elszámolások egyszerűsítése (egyösszegű átalány, átalány alapú 

egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) 

• Adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása 

• Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz 

alkalmazásának lehetősége 

• ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza 

 

 



Vidéki térségek eszközei   

 

Jogosultak:  

Vidéki térségek = mint az előző programban (városok 10 000 lakosig) 

 

Alapvető célok: 

 vidéki gazdaság színesítése, jövedelemszerzés, foglalkoztatás, 

 

 a lokális infrastruktúra és szolgáltatások révén az életminőség javítása, 
szegénység és szegregáció csökkentése, 

 

 a lokális együttműködések és fejlesztési kapacitások ösztönzése alapján a 
speciális fejlesztési igényeknek megfelelő mikro-fejlesztések (LEADER).  

 Térségi LEADER forrás: 475.000.000,- Ft 

 

 



Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése 

(Diverzifikáció) 

 nem mezőgazdasági tevékenységek indítása (40.000 euró) 

Témakörök: 

 Kézműves tevékenységek 

 Kisipari tevékenységek 

 Turisztikai szolgáltató tevékenységek 

 

 Induló mikrovállalkozások támogatása (40.000 euró) 

 

Üzleti terv alapján Átalány (5 évre degresszív módon 50-30-20%) 

Az első kifizetést követő további igénylések az üzleti terv teljesítése 
előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől 
számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.  



Nem mezőgazdasági tevékenységek 

fejlesztése (Diverzifikáció) 

 nem mezőgazdasági tevékenységek folytatása 

a fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel 
azonos település közigazgatási területén, vagy attól nem 
több, mint 40 km-re végzi, 

 

Témakörök: 

 Kézműves tevékenységek 

 Kisipari tevékenységek 

 Turisztikai szolgáltató tevékenységek 

 

 támogatási intenzitás: 50-70% ( max: 100.000 euró) 

 

 



Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések a 

vidéki térségekben 

 
 Helyi külterületi közutak fejlesztése 

 Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése 

 Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat ellátó 
létesítmények energetikai célú fejlesztések  

 Településképet meghatározó épületek külső felújítása 

 Autonóm természetközeli szennyvízkezelési megoldások, egyedi szennyvíz-tisztító 
kisberendezés 2000 LEÉ alatt 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás: 95% 

 Megújuló energetikai fejlesztés: max. 50 millió Ft, támogatási intenzitás 95% 

 Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 100 millió Ft, támogatási intenzitás 95% 

 Természetes személy (pályázó): max. 6 millió Ft, támogatási intenzitás 65% 

 

 



Alapvető szolgáltatások fejlesztése a 

vidéki térségekben 

Az alintézkedés célja: 

 Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a 
kistelepüléseken 

 Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése 

 Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése 

 Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása 

 Vidéki életminőség javítása 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése  

 Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése  

 Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri szolgálathoz 
jármű/eszközbeszerzés  

 Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek 
beszerzése  

 A projektek 100%-os intenzitás mellett támogathatók 

 





Védjegy találkozók a 4 térség közt 

negyedévente 



Közös bemutatkozás a Vajdahunyad várában 

NEMZETI VÉDJEGY rang 



Térségi műhelymegbeszélések 

kb. kéthavonta 



Szabályzatok: 1 általános + .. szakmacsoportonkénti 

hálózati megállapodás – minősített tagokkal  

Védjegy Tanács – autentikus személyek 

4 szakmacsoport 



Adventi forgatag – 4 térség vására 

Advent Eszterházán (négy hétvége) 



Egyedi 

arculatok 



közös honlap 

Közös kisfilm 



Szakmai fórumok 

Agár gazdálkodóknak - 2015. január, márciusban 



Úton Andalúziában,  

a Börzsönyi csoporttal 

március 16-20. 



 2014 – tanulmányút és tárgyalás az együttműködésről 

HASZNÁLATI Jog  - levédetés  

 



MINŐSÍTÉSEK 

élelmiszer szektor 



Turizmus 

szektorban 



Kézműves szektorban 



Ünnepélyes átadás 





Széplaki Fürjudvar 

Godó András 



 

Ábrahám Zoltán 

családi gazdálkodó 



Dulicz Borászat 

Dulicz Tamás 



Fertődi Szörp  
Horváth-Dori Zsuzsanna 



1 Csepp Pálinka 
Berényi Károly 

Dömötör Zsolt  

Bakos Tibor 



Zöld Dió 

Márk Attiláné 



Svedics Méhészet 
Svedics Tibor 



Som János 

őstermelő 





Napvirág Ház 
Keszei Andrea 



Kemencés Csárda 

Molnár család 



SonnenGolf 
Szemes Róbert 



Tornácos Panzió 
Hospely család 





Réka Szappanműhely 

Ölbei Kinga 



Menyasszonyi 
láda 

Kovács Alajos 



Völgyi János 
festőművész 



LaPetra 

Schmaler Petra 



Atilla Fotó 

Dr. Nagy Attila 



Keresztszemes hímzések 
Szováti Szilvia 



4 értékesítési pont kialakítása 





KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 

Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető 
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 
www.alpokalja-fertotaj.hu 

„A vidék minősége . A valódi érték.” 


