
 
Együttműködések a 
Vidék Minősége 
jegyében… 

 
Szakony, 2017. június 7. 
Páliné Keller Csilla 



 
       LEADER HACS-ok nemzetközi  

           együttműködései (2007-2013)       
 
 

A nemzetközi együttműködések fontosabb partnerországai: 

2 

Megoszlásuk (%): 

1/ Románia (Erdély) : 35% 

2 /Szlovákia: 17% 

3/ Ausztria: 14% 

4/ Spanyolország: 8% 

5/ Franciaország: 8% 

6/ Németország: 3% 

7/ Finnország, Észtország: 4% 

8/ Horvátország, Szlovénia: 2% 

9/ Egyéb: 9%  
 



 
 

  Megvalósult nemzetközi projektek  
(témák szerint) 

Téma Érték Megoszlás 

Turizmus fejlesztése   398 463 275 Ft  20% 

Helyi termékek, értékleltár 549 216 991 Ft   26% 

Gasztronómia    92 205 525 Ft 4% 

Hagyományőrzés 351 549 668 Ft 17% 

Környezetvédelem  109 393 895 Ft 5% 

Agrár- gazdaságfejlesztés 510 409 743 Ft 25% 

Egyéb   59 860 797 Ft      3% 



        Megvalósult nemzetközi projektek  
(régiók szerint)  

Régió 

Támogatási 

összeg/Ft 

Közép-

Magyarország  232.092.131 

Dél-Alföld  351.369.140 

Észak-Alföld  335.174.881 

Észak- 

Magyarország 127.648.516 

Dél-Dunántúl 203.373.811 

Közép-Dunántúl 217.793.928 

Nyugat-Dunántúl 581.395.817 

Összesen   2.048.848.224 



Védjegyes pályázatunk (2013-2015) 

1) Hálózatépítés 

- Kick Off fórum (adventi forgatag) – 1,2 millió Ft 

- Szakmacsoportos műhelymunkák – 400eFt 

- Spanyol tanulmányút (két alkalommal) – 5,2 millió Ft 

2) Védjegy térségi keretrendszerének kialakítása 

- Védjegy logó és arculati kézikönyv  - 2,3 millió Ft 

- Védjegy logó levédetése – 700ezer Ft 

- Térség minősítése külső szervezet által – 1,9 millió Ft 

3) Védjegy Központ kialakítása 

4) Disszemináció és marketing tevékenységek 

- Kisfilm, Fotózások – 2 mFt 

- Óriásplakátok, roll upok, molinók, kis kiadványok (szektorfüzetek, 
ált.tájékoztató füzet – 8 millió Ft 

 



TOP – Turisztika 
Örökség szektor 



A „Több, mint Örökség” hálózatba  
a harkai és kópházi interaktív kiállításokon 
túl az alábbi turisztikai szolgáltatások, már 
meglévő attrakciók tartoznának:  

 





    2017. évi éves fejlesztési keret 
szerint 

 

  

  
 
 

  

 
 A pályázati felhívás tervezett keretösszege: 1,92 Mrd Ft 

  - 2. célterület: 0,64 Mrd Ft (kb. 32 db támogatható) 

- Maximum 20 millió Ft (100%) 

 

 A pályázati kiírás meghirdetése: 2017. március 30. 

 

 A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 27. napjától 2019. 

június 27. napjáig van lehetőség.  

 ELSŐ BÍRÁLATI / ZÁRÁSI ALKALOM: JÚLIUS 27. 



            
Térségek közötti és nemzetközi együttműködési 

projektek 

Kedvezményezettek köre: 
 IH által elismert HACS-ok 

 2 különböző országban működő, legalább két jogosult, HFS-t 

megvalósító szervezet (Mo-on csak HACS)  

 8. sz. együttműködési megállapodás alapján (+ SFC űrlap) 

 

Támogatás formája és mértéke: 
 Vissza nem térítendő támogatás. 

 Előleg igénybe vehető a beruházásokhoz (max. 50% - 
1305/2013/EU rendelet 45. cikk 4. pont alapján ). 

 A pályázatok benyújtása folyamatosan nyitva álló pályázati 

rendszerben (IH értékel). – első: JÚLIUS 27. 

 

Max. 65 000 € / projekt 



  
 

A tervezett támogatások céljai 

 

 

 

 

 közvetlen gazdálkodási együttműködési lehetőségek 

távolabbi térségek szereplőivel való kibővítése; 

  hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési, egyéb 

együttműködési modellek megismerése, meghonosítása, 

terjesztése; 

  a vidéki térségekben új megoldások alkalmazása a térség 

problémáira és fejlesztési lehetőségeire, továbbá a helyi 

szereplők térségen kívüli kapcsolatrendszerének és 

kompetenciáinak bővítése, új tudások becsatornázása; 

Fontos: az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak 
kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan 

alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek 
létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek 

mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből 

minden partner részesül. 



            Választható önállóan támogatható 

tevékenységek 

• Az együttműködő LEADER térségek helyi fejlesztési stratégiájához 
kapcsolódóan (legalább egy kötelezően választandó): 

1. Tudásátadás: az együttműködő térségek fejlesztési stratégiájához 
kapcsolódó speciális tudás, tapasztalat, legjobb gyakorlatok, know-
how-k átadása, amelynek eredményeiből minden résztvevő térség 
részesül; képzések, oktatási programok előkészítése és 
megvalósítása; 

2. Közösen elkészített és végrehajtott tevékenységek, közös akciók; 

3. Közösen működtetett, a térség fejlődését előmozdító 
együttműködési modellek kialakítása, már meglévő 
együttműködési modellek meghonosítása és meglévő hálózati 
együttműködésbe való bekapcsolódás; 

4. Az együttműködési projekthez kapcsolódó promóciós és marketing 
tevékenységek, valamint a helyi hagyományok ápolásához 
kapcsolódó tevékenységek 

5. Az együttműködésben résztvevők együttműködésen alapuló 
beruházásai 



NYDHACS NET 2020 
 

KochArt 
 

Vidék Minősége Védjegy Hálózat 

Partnerség  

Tirol – RegioTech HACS 
Spanyol, horvát HACS-ok 

Megvalósítási 

idő 

24 hónap,  24 hónap 

 

 

 

 

Tartalom 

Előkészítő tanulmányút a 
projekttartalom 

összeállítása érdekében 

Június 14-16. 

 

Tervezett tartalom: 
-Program bevezetése 

-Hálózat építés 

-Marketing kampány 

-Szakácsok továbbképzése 

-Étlapok, receptek 

összeállítása… stb.  

- Standok (15 db)- összecsukható 

- Fotózás 

- Képzések,  

- Tapasztalatcserék  

- Egyedi mentoring – 

vállalkozásfejlesztés 

- Egyedi marketing csomagok 

- Közös marketing eszközök, kampányok 

- ??? 

 

SZEKTORONKÉNT MIRE  

LENNE IGÉNY?????          

Tervezett 

ktgvetés 

 

Összesen 20 millió lehet 

 

 

Összesen 20 millió lehet 



 
 
 
 
Köszönjük megtisztelő figyelmetek! 
  

 
www.alpokalja-fertotaj.hu 


