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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

A Sághegy Leader Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának jövőképe a Sárvári 

és Celldömölki Kistérségre egy olyan elképzelést jelenít meg, ahol a jelenlegi gazdasági 

fejlődés dinamikus emelkedésbe kezd, növekvő életszínvonalat, javuló életminőséget 

eredményez. A vidéki életforma, a megújult falukép, a természeti, kulturális és épített örökség 

megőrzése mellett fennmarad. A szolgáltatói és vállalkozói színvonal emelkedése, a helyi 

fogyasztás növekedése, a jövedelemszerzési képesség kedvező alakulása, a javuló 

életminőség lehetősége és környezettudatos életmód következtében a fiatalok elvándorlása 

csökken, a demográfiai mutatók kedvezően alakulnak. A hátrányos helyzetű települések 

felzárkózása mellett, a HACS területén található települések megfelelő életteret nyújtanak a 

lakosságnak. 

 

1.2. Főbb célkitűzések 

A térségi fejlesztések eredményességének és sikerének egyik feltétele a helyi szereplők 

megszólítása, figyelmük ráirányítása arra, hogy a települések, a térség fejlesztése olyan közös 

ügyünk, amelyért együtt, egymással összefogva magunk is sokat tehetünk. A térség és a 

települések közösségeinek együttgondolkodására és cselekvésére buzdítunk főként a helyi és 

térségi gazdaságfejlesztés szorgalmazásával. Településenként fogalmazzuk meg a 

felemelkedés lehetőségét, segítünk egy-egy közösség jövőképének megalkotásában és céljai 

kijelölésében, ezáltal a Sághegy Leader Egyesület a célok elérését szolgáló helyi 

gazdaságfejlesztési eszközök kiválasztását kívánja támogatni. A gazdaságfejlesztési eszközök 

helyes alkalmazása az utóbbi években kulcskérdéssé vált, a gazdaság recessziója ismételten 

felhívta a figyelmet arra, hogy a globalizáció közepette csak azok a közösségek lehetnek 

sikeresek, amelyek felismerik helyi értékeiket és azok tudatos fejlesztésére törekszenek. A 

kreatív és innovatív ötletek, a fejlesztési források hatékony felhasználása kézzelfogható 

tartalommal segít megtölteni a „globális kihívások, helyi válaszok” szlogent. 
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1.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 

A 2007-2008-ban készült Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott fejlesztési 

forrásokból a Sághegy Leader Egyesület területén az EMVA III. tengely jogcímeiben az első 

támogatási körben 33%, a Leader IV. tengely jogcímeiben az első támogatási körben 16% a 

kötelezettségvállalás. Az EMVA III. tengely 4 jogcím rendelete szerint a 2. körben benyújtott 

pályázatok bírálata után megállapítható, hogy a kötelezettségvállalás és a fejlesztési forrás 

aránya 51%-ra emelkedett. Az EMVA LEADER IV. tengely esetében a 9 célterület lekötött 

forrás összege már 44%-a az összes fejlesztési forrásnak. A plusz források felhasználásával 

még jelentős fejlesztési forrás maradt mindkét tengely esetében. Az EMVA III. tengely TK 4 

mikro vállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím kiírásakor 11 kérelem kapott támogató 

határozatot 219.123.347 Ft kötelezettségvállalással. Az EMVA III. tengely TK 4 turisztikai 

tevékenységek ösztönzése jogcím során 1 kérelem érkezett, 9.572.066 Ft támogatási igénnyel. 

Számos projekt már megvalósult, a késlekedőknél több esetben a források felhasználására 

hívjuk fel az ügyfelek figyelmét. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása óta eltelt 

időszak, elsősorban gazdasági, de nem elhanyagolható társadalmi változások helyi hatásainak 

elemzése során feltárt kihívások új válaszokat követelnek. Időszerű tehát ezek 

megfogalmazása és az elért eredmények számbavétele. Lényeges a forrásallokáció 

átdolgozása a napi megfogalmazások érvényre juttatása miatt. A turisztika fejlesztésére szánt 

források le nem kötött összegének  átcsoportosítása megtörtént, mivel a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia elkészítése során túl nagy szerep lett szánva a turizmus fejlesztésének ám ezt a 

beérkező kérelmek nem támasztják alá kellőképpen. Nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a 

vállalkozási alapú intézkedés felhasználhatósági körének bővítésére. A Leader 2. kör kis 

értékű célterületei nem hozták a várt eredményt, továbbra sem szeretnénk elkülöníteni 

hátrányos és egyéb területre a forrásösszegeket 

1.4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat során alkalmazott 

nyilvánossági intézkedések, résztvevők 

A Sághegy Leader Egyesület tervezési területén körlevelekben, valamint a 

www.saghegyleader.hu honlapon történő értesítéssel hívta fel a köz-, civil- és vállalkozói 

szféra figyelmét a jelenlegi HVS újra gondolására, a célok megfogalmazására. 

Hirdetményben neveztünk meg 6 helyszínt és időpontot a személyes konzultációra. Az 

önkormányzatoknak ajánlott levélben küldtük ki a Hirdetményeket, kértük azok hirdetőtáblára 
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történő kifüggesztését. Ezzel szerettük volna elérni, hogy a települések lakosságához is 

eljusson felhívásunk. Az elnökségi ülésen 2011.02.16-án 12 fő gondolta át a HVS 

felülvizsgálat fő irányvonalát. 2011.02.19-én, Káldon 49 fő vett részt a Közgyűlésen, amely 

egyben a HVS felülvizsgálat indító megbeszélése is volt. 41 résztvevő az egyesületi tagokból 

került ki, - ebből 13 fő civil szervezetet, 9 fő a vállalkozói szférát, 19 fő a közszférát 

képviselte -, illetve 8 fő egyéb, a vidékfejlesztésében meghatározó szereplő volt jelen. 

Megválasztásra került a Tervezői Csoport 5 fővel, a munkaszervezet vezetőn kívül 2 fő a 

civilszférát, 2 fő a vállalkozói szférát képviseli. 2011.02.21-én Uraiújfaluban 12 fő 

részvételével került megtárgyalásra a jövőkép, és a helyzetelemzés. 2011.02.23-án, 

Nemeskocsban 7 fő részvételével került megbeszélésre a HVS felülvizsgálat. 2011.02.24-én, 

Hosszúperesztegen 12 fő jelent meg az egyeztetésen. 2011.02.28-án, Ostffyasszonyfán 22 fő 

fogalmazta meg a jelen és jövő elképzeléseit. 2011.03.02-án Jánosházán 8 fővel történt meg a 

felülvizsgálati egyeztetés. 2011.03.03-án Sótonyban tartottuk 13 fő részvételével a stratégia 

áttekintését, újabb megfogalmazásokat tettünk. 2011.03.04-én a Tervezői Csoport és a SLE 

Elnöke foglalta össze a különböző helyszínen megfogalmazottakat. Egy szemlélet, 

irányvonal, célkitűzés megfogalmazására került sor. 2011.03.08-án 14 fő összegezte az 

Egyesület Stratégiai megfogalmazásait. 2011.03.02-án a megye napilapjában, a Vas Népe 

hasábjain olvashattunk összefoglalót a fejlesztési lehetőségről, a felülvizsgálathoz tartozó 

projekt adatgyűjtés fontosságáról. A HVS felülvizsgálata során a munkaanyag több 

időpontban a saját honlapunkon megjelent. Minden esetben kértük az érdeklődők véleményét, 

az észrevételekkel kapcsolatos visszajelzést. Egyesületünkhöz összesen 548 db projektötlet 

érkezett, ennek 38%-a, 207 db a vállalkozói-, és civilszféra, 62%-a, 341 db a közszféra 

ajánlásával keletkezett. 2013-ban a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése során nem 

éltünk a nyomtatvány benyújtásával történő projektötlet gyűjtés lehetőségével. Számos 

körlevéllel, www.saghegyleader.hu, www.celldomolk.hu honlapokon történt tájékoztatással, 

facebook oldalakon történt megosztásokkal hívtuk fel a figyelmet az ötletek 

munkaszervezethez történő benyújtására, a HVS tervezésre.  2013. március 20-án 

Nagysimonyiban 27 fő vett részt a fórumon a köz, vállalkozói, civil szféra és a 

vidékfejlesztési szereplők részvételével. 2013. március 21-én 21 érdeklődőnek ismertettük a 

stratégia tervezés irányvonalát. 2013. április 03-án Jánosházán egyeztettük 14 fő részvételével 

a fejlesztési elképzeléseket. Répcelakon 22 fő jelent meg az egyeztető megbeszélésen 2013. 

április 04-én. Számos ötletet osztottak meg velünk mindhárom szféra képviselői. 

Munkaszervezeti egyeztetések, elnökségi ülések előzték meg a leader terv összeállítását. 

Szinte azonos szintű volt a szférák aktivitása a projektötlet megfogalmazásokban. 
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1.5. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat során elfogadott 

módosítások 

A Sághegy Leader Egyesülethez beérkezett 548 db projektötletből 188 db EMVA III-as 

tengelyes, 276 db Leader IV-es tengelyes jogcímen támogatható megfogalmazást tartalmaz. 

84 db olyan ötlet érkezett, melyeket az ÚMVP fent említett tengelyei jelenleg nem hivatottak 

támogatni. Az ügyfelek olyan megfogalmazásokat küldtek, melyek önkormányzati 

alapellátási feladatok, de a színvonalas működéshez az egyre apadó finanszírozás miatt 

máshonnan is pluszforrásra lenne szükség. 

A jelenleg érvényes megfogalmazások közül a falusi életminőség javítását, a település 

imázsának kialakítását, a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztéseket az ötletadók 62%-a az 

első helyen nevesíti. 

Az épített és kulturális örökség védelem 20%-os hangsúlyt kapott. A turisztika és 

mikrovállalkozás fejlesztés változó kiírása miatt, a jogcímekre allokált források egy részét 

átcsoportosítjuk e célok megvalósításához. 

A Leader jogcím eddigi 5 megfogalmazásához képest 9-et szeretnénk elfogadni. Ebből, 

a gazdaságélénkítést szolgálná a vállalkozás alapú fejlesztés, ami a HACS lefedettségi 

területén új jogcímként kerülne nevesítésre. 

Közösségi célú fejlesztés jogcímben a sportolási feltételek javítása, valamint a 

közbiztonság és tűzvédelem fejlesztése mellett, újként nevesítjük a természeti és kulturális 

örökség védelmi célterületet. Ezzel kívánjuk a helyi civil szférát támogatni, megjelenésükhöz 

hozzájárulni. 

A 2013. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során megállapítást nyert, 

hogy a 2. leader kör kis értékű célterületei nem hozták a várt eredményt. Nem volt gyorsabb 

az elbírálás, értelmezési kérdéseken az MVH több kérelem támogatását nem engedte. A 2011. 

évi 9 célterülettel szemben 6 Intézkedést szeretnénk a LEADER Tervbe nevesíteni. A 

célkitűzéseken nem kívánunk változtatni, bővíteni szeretnénk a forrásfelhasználás lehetőségét. 

Képzéseket és az ún. nagy rendezvényeket a tapasztalatok miatt nem kívánjuk támogatni. 
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2. HELYZETELEMZÉS 

2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése 

2.1.1. A térség általános jellemzői 

A stratégiában érintett térség a Nyugat-dunántúli régióban, Vas megye északkeleti 

részén helyezkedik el, határos a Csepregi, a Szombathelyi és a Vasvári kistérségekkel, illetve 

északon Győr-Moson-Sopron, keleten Veszprém, délen pedig Zala megyével. A térségre 

jellemző az eltérő fejlettségi szintű települések csoportjainak laza hálózata, aszerint, hogy 

közlekedési folyosó mentén, gazdasági, kereskedelmi centrumot jelentő városok közelében 

vagy ezektől távolabb helyezkednek el. Ez meghatározza a munkahelyek száma és távolsága 

alapján a jövedelemtermelő képességet, ezáltal az infrastruktúra fejlettségét, a vásárlóerő 

pedig a helyi vállalkozások életképességét. Általánosan jellemző az alacsony bérű betanított 

munkásokat alkalmazó elektronikai, könnyűipari cégek jelenléte, ebből következően a 

munkavállalók számának, a munkanélküliségi rátának a gyors változása. A természeti 

környezet gazdag, a termálkincs könnyen kiaknázható, a természetvédelmi területek, az épített 

örökségek, kastélyok, kúriák száma jelentős. Előny, hogy a jelenleg oly divatos bor utak, 

valamint a fellendülőben lévő kulturális-, egészség- és wellnessturizmus szempontjából a 

megye legnagyobb kincsei itt találhatóak. 
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2.1.2. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok 

A térség felszíni és felszínalatti vizekben egyaránt gazdag. Felszíni vízhálózata sűrű, 

legnagyobb folyója a Rába, egyéb folyóvizei a Marcal, a Répce és a Gyöngyös, de mellettük 

kisebb tavak, holtágak is találhatók. Közülük talán a Szajki-tavakat érdemes kiemelni, amely 

kiemelkedő környezeti és turisztikai potenciállal bír. 

A térség földrajzi fekvése kedvező, hazánk nyugati részén található, közel az osztrák 

határhoz, igaz jelentős távolságban Budapesttől. Fekvése a megyén belül is viszonylag 

kedvező, néhány település kivételével nem periférikus a helyzete. Ebből fakadóan jól ki tudta 
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használni a földrajzi elhelyezkedésből származó előnyöket, általános fejlődése és fejlettsége 

nem maradt és marad el a megye egészétől. Ehhez a kedvező természeti- és közlekedés-

földrajzi adottságok is hozzájárultak. 

 

Természetföldrajzi szempontból meglehetősen heterogén a térség. A két legészakibb 

település Csánig és Répcelak már a Kisalföld, ezen belül a Kapuvári-sík része. A többi 

településen a Nyugat-magyarországi-peremvidék területén lévő két középtáj, a Sopron–Vasi-

síkság és a Kemeneshát osztozik. A Répce-síkon fekszik Vasegerszeg és Vámoscsalád, a 

Gyöngyös-síkon található Bögöt, Porpác, Pósfa és Szeleste, a Rábai teraszos síkon Csénye, 

Ikervár, Jákfa, Megyehid, Meggyeskovácsi, Nick, Ölbő, Rábapaty, Uraiújfalu és Zsédeny, az 

Alsó-Kemenesháton pedig Bejcgyertyános, Bögöte, Gérce, Hosszúpereszteg, Káld, Nyőgér, 

Sitke, Sótony, Vashosszúfalu, és Vásárosmiske. Ez a nagyfokú tájheterogenitás tükröződik a 

térség geológiai és morfológiai képében is. A térség többi települése a Marcal-medencében 

található, amely két részre, a Marcal völgysíkjára, valamint a lepusztult felszínű 

Kemenesaljára osztható. Ez utóbbin húzódik a Ság-hegy (291m), a Kis-Somlyó (230m) és a 

sitkei Hercseg-hegy, melyek bazaltvulkáni tanúhegyek és vulkánturisztikai jelentőségűk nagy. 

A térség északnyugati része a Kemenesháthoz tartozó Cser kistáj, mely döntően síksági 

formakincsű terület. Országos védettségű a Sághegyi Tájvédelmi Körzet, melynek 

összterülete 235 hektár. Mezőgazdasági tevékenysége miatt, de a helyi turizmusra kifejtett 

jótékony hatása miatt említést érdemel még a Ság-hegyen - a római kor óta - folyó 
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szőlőművelés, de a Kemeneshát keleti lejtőin és a Kis-Somlyó hegyen is jelentős szőlőkultúra 

található. A két említett terület a Somlói Történelmi Borvidék szerves egységét képezi. 

Országos jelentőségű a térségben található termálvíz kincs. A terület mélyszerkezetében 

két egymástól eltérő egység található: a Rábától nyugatra az Alpok mélybesüllyedt folytatása; 

a legkeletibb tag pedig az úgynevezett Rába-menti metamorfit összlet. Legnagyobb 

jelentőséggel azonban a devon korú dolomit bír, melynek töredezett, repedezett üregeiben 

magas hőmérsékletű és rendkívül magas oldott ásványianyag-tartalmú termálvíz raktározódik. 

A környezetszennyezés (víz, levegő, talaj) nem jelentős, a pontszerű források és a 

talajvizek nitrát szennyezettsége azonban figyelmeztető, emellett jelentős veszélyt jelent az 

országhatárokon kívülről jövő szennyezés is. (Rába habzása, Marcal vörös iszap 

szennyezése). A 86-os számú főút zaj- és levegőszennyezése is jelentős. 

A térség turisztikai potenciálját erősíti az itt található Natura 2000 területek magas 

száma, a számos természetvédelmi terület, valamint a térségen áthaladó országos kéktúra 

útvonala is. 

2.1.3. Demográfiai helyzet 

A Sághegy Leader Egyesület 58 települést foglal magába. A Sárvári és Celldömölki 

kistérség tartozik a tervezési területhez. 31 település alkotja a Sárvári kistérséget, 27 a 

Celldömölki kistérséget. A Sárvári kistérségben található a 2001-ben városi rangot kapott, 

jelenleg 2371 lakosú Répcelak. A két térség összlakossága az Egyesület megalakulásakor 

2008-ban 37.316 fő, 2010-ben 36.172 fő, 2011-ben 34.134 fő. Térségünkre jellemző a falvak 

lakosságának elöregedése, a fiatalok elvándorlása. Ezt a tendenciát erősíti a foglalkoztatók 

azon gyakorlata, hogy hátrányosan különböztetik meg felvételkor a nem helyi lakcímmel 

rendelkező jelentkezőt. 

A Sághegy Leader Egyesület tervezési területén 15 hátrányos helyzetű település 

található, ebből Bejcgyertyános, Meggyeskovácsi és Vásárosmiske a Sárvári, Csönge, Duka, 

Egyházashetye, Keléd, Kemenesmagasi, Kemenespálfa, Kissomlyó, Köcsk, Nemeskeresztúr, 

Nemeskocs, Pápoc, Szergény a Celldömölki kistérséghez tartozik. 

A Sághegy Leader Egyesület kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű 

települések gazdasági, foglalkoztatáspolitikai, kulturális helyzetének javítását, a helyi 

szereplők közötti kapcsolatépítést, valamint a települések megtartó-képességének erősítését. 

 

2.1.4. Gazdasági környezet 
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A Nyugat-dunántúli régióban 2009 első félévében havonta átlagosan 43.752 fő 

álláskeresőt tartott nyilván a munkaügyi hivatal. A megelőző 3 évben a havi átlagos létszám a 

29 ezer főt alig haladta meg. A 2008 őszén kezdődött gazdasági világválság elsősorban az 

ipart érintette, így a Nyugat-dunántúli régióra is erősen negatív hatással volt. A térségben a 

feldolgozóipar az egyik legnagyobb foglalkoztató, képviselői a válság következtében 

létszámleépítésekre kényszerültek, aminek következtében visszaesett a régióban a 

foglalkoztatottság, ezzel párhuzamosan növekedett a munkanélküliség. A kereskedelmet és a 

szolgáltató szektort is elérték a válság hatásai. A gazdasági válság 2008 utolsó két hónapjától 

kezdte érezteti hatását a regisztrált álláskeresők számában. Novemberben még csak 5%-os, azt 

követően azonban 10% feletti növekedést mutatnak az adatok az előző év, hasonló 

időszakához képest. A növekedés üteme 2009 első félévében tovább fokozódott, aminek 

következtében áprilisra az álláskeresők száma a Nyugat-dunántúli régióban megközelítette a 

46.000 főt. A félév végére a szinte mozdulatlan adatok, az előző év azonos időszakához 

viszonyítva 70,2%-os emelkedést jeleztek. 

A válság a Celldömölki kistérséget az átlagosnál is erőteljesebben érintette. Míg a 2008. 

év augusztusában a regisztrált munkanélküliek száma 664 fő volt a kistérségben, addig 2009. 

augusztusban 1487 főre emelkedett az álláskeresők száma. A Celldömölki kistérségben az 

elmúlt években három nagy cég emelkedett ki a jelentős foglalkoztatók köréből, úgy mint a 

Cellcomp Kft., az Eybl Hungária Kft. jánosházai üzeme, valamint a Fodat Kft. Ez utóbbin 

belül a létszámleépítés három Triumph varrodát érintett.  

2012-ben a Sárvári Kistérséget kedvezőtlenül érintette a SáGa Foods Zrt., TRIKA 

munkavállalóinak  fokozatos leépítése, valamint a Flextronics  ingadozó, megrendelésektől 

függő alkalmazotti létszám foglalkoztatása. Jánosházán az Eybl Hungária Kft. 

létszámleépítése jelentősen növelte a munkanélküliek számát. 
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A nyilvántartott nem pályakezdő álláskeresők száma és változása 
Vas megyében 

    száma(fő)   2013. február havi 
Kirendeltség  2012. 2013. az előző 
megnevezése 

február január február 
év február havi   

  százalékában 
Celldömölk 1117 1199 1229 110,0 102,5 
Körmend 942 1033 1117 118,6 108,1 
Kőszeg 734 806 793 108,0 98,4 
Sárvár 1416 1415 1475 104,2 104,2 
Szentgotthárd 571 603 619 108,4 102,7 
Szombathely 3152 3096 3279 104,0 105,9 
Vasvár 830 932 982 118,3 105,4   
Megye összesen 8762 9084 9494 108,4 104,5 

forrás: www.nyugatrmk.hu  http://www.nyugatrmk.hu/ 

 



    

 

14 

 

A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES ŐK ZÁRÓNAPI SZÁMA  

 

2012. február / February 2012 

Megyék és 
kirendeltségek / 

Counties and local 
offices                                                                                                                             

Férfi 
/ 

Male 

Nő / 
Female 

Együtt / 
Together 

25 év 
alatt / 
Under 

25 
years 

25 - 
54 év 
/ 25-
49 

years 

55 év 
és 

felette 
/ 55  

years 
or 

over 

Együtt / 
Together 

általános 
iskola / 

Elementary 
education 

szakiskola, 
szakmunkásképző 

/ Vocational or 
apprentice school 

szakközépiskola, 
technikum / 
Vocational 
secondary 

school, 
specialised 

technical school 

gimnázium 
/ 

Secondary 
grammar 

school 

főiskola, 
egyetem / 
Tertiary 

education 

kitöltetlen 
/ Missing 

Együtt / 
Together 

Celldömölki 
Kirendeltség 

664 573 1237 221 867 149 1237 505 385 185 110 52 0 
1237 

Sárvári Kirendeltség 798 725 1523 186 1093 244 1523 526 559 254 123 61 0 1523 

               A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERES ŐK ZÁRÓNAPI SZÁMA  

 

2013. február / February 2013 
Celldömölki 
Kirendeltség 

725 661 1386 256 954 176 1386 549 450 207 127 53 0 
1386 

Sárvári Kirendeltség 852 787 1639 251 1099 289 1639 554 576 295 147 67 0 1639 
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A kistérség gazdaságában, főleg a meghatározó feldolgozóipari cégek körében, olyan 

mértékű keresletcsökkenés következett be, melynek hatására jelentősen csökkent a 

foglalkoztatottság és ezzel egyidejűleg emelkedett a munkanélküliség. A 

keresletcsökkenésből adódó tömeges létszámleépítések, főleg az autóipari beszállító, 

feldolgozóipari cégeket érintették. Mivel a térségben e foglalkoztatói kör meghatározó, a 

recesszió jelentős mértékben sújtotta, és még mindig sújtja a helyi munkaerőpiacot. 

2010. decemberében a Celldömölki kistérségben 13.754 főre, a Sárvári kistérségben 

20.483 főre nőtt az inaktívak létszáma. 2002 és 2010 éveit vizsgálva a foglalkoztatási ráta 

jelentős csökkenést mutat. Celldömölki kistérségben: 26,9%, Sárvári Kistérségben: 26,1%. Az 

inaktív lakosság számának jelentős növekedése veszélyt jelent a társadalomra.  

A foglalkoztatás elsősorban a közeli városok (Sárvár és Celldömölk) ipari centrumaiba 

koncentrálódik, ami a munkavállalókat napi ingázásra kényszeríti. Ipari foglalkoztatási 

szempontból még lényeges Jánosháza és Répcelak szerepe. A tönkrement élelmiszeripar 

utolsó ágazatát találhatjuk Répcelakon, a Sajtgyárat. Munkaerő felvétel oldaláról vizsgálva 

jelentős ágazat a gyógyturizmus, amely az utóbbi évtizedben alakult át és erősödött meg. 

A térség településein alacsony a vállalkozói aktivitás. A vállalkozások jelentős része 

jellemzően családi vagy kényszervállalkozás, így nem tudnak a térségre nagymértékben 

jellemző ingázásra negatív hatást kifejteni. Jellemző probléma a tőkehiány, ami a fejlesztések 

komoly gátja. A pályázatok utófinanszírozása és a hiányzó erős banki háttér nem kedvez a 

vállalkozások megerősödésének. 

Az aprófalvas településszerkezet miatt a kistelepüléseken a mezőgazdasági tevékenység 

(őstermelők, családi jellegű farmgazdaságok) mellett szinte csak a minimális 

szolgáltatásokkal kapcsolatos mikrovállalkozások találhatóak meg. A szolgáltatató szféra 

gyengének mondható, ami érvényes a piaci és az intézményi szolgáltatásokra is. 

A vállalkozások körében kihasználatlan potenciált jelentenek még a meglévő 

kézművesipari adottságok, hagyományok és termékek, mivel az ágazat termékei értékesítési 

gondokkal küszködnek. A tradicionális kézműves iparágak, mesterségek fejlesztése a 

turizmusfejlesztéssel párhuzamosan komoly lehetőségeket jelenthet az ágazat számára. 

2.1.5. Társadalmi környezet 

Sajnos a jelenlegi munkáltatói gondolkodásmód nem kedvez a vidéki alkalmazottaknak, 

az esetek túlnyomó többségében ők az első leépítési áldozatok. 
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2011.01.20-i adat szerint a Celldömölki kistérségben a 17.271 munkavállalásra képes 

lakosból 1.257 nyilvántartott munkanélküli (7,28%), a Sárvári kistérségben: 24.905 főből 

1706 fő (6,85%) a nyilvántartott munkanélküli. 

A térségben a civil szféra, kultúra és az önszerveződés is markánsan jelentkezik. A civil 

szerveződések, egyesületek, alapítványok szerepe a települések életében nagyobb 

jelentőséggel bír, mint a nagyvárosokéban, hiszen egy sportegyesület vagy egy kulturális 

szervezet a települések alacsony lélekszáma miatt magasabb társadalmi hatást képes kifejteni. 

Ezen szervezeteknek főként sport és kulturális területen (hagyományőrzés) jellemző a 

tevékenységük. A tradicionálisan meglévő tűzoltó- és sportegyesületek mellett a társadalmi 

igények változásával a környezet- és természetvédelemmel, közbiztonsággal, 

településfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek megalakulása, térnyerése is jelentős. 

A nemzetiségi kultúra markánsan nem jelenik meg. A csekély arányt képviselő roma 

népesség egyedi kultúrája is csupán nyomokban lelhető fel.  

Napjainkban és a közeljövőben a térségben kiemelt figyelmet kap a meglévő természeti 

és társadalmi értékek védelme, megőrzése, valamint a kulturális hagyományok továbbadása a 

fiatalabb generációk számára. A térségben tevékenykedő non-profit szervezetek számos 

kulturális és gasztronómiai rendezvény megrendezésével segítették elő a települések 

együttműködését, valamint jelentősen javították a társadalmi közösségek között kialakuló 

kommunikációt. A civil szektor ezért arra törekszik, hogy az alulról szerveződő helyi 

cselekvések köre bővüljön, a lakosság létrehozza saját szerveződéseit és részt vegyen 

települése, kistérsége, régiója fejlesztésében. 

A civil szférának elsősorban a kezdeményezésben kell erősnek lennie, hiszen a 

társadalmi hiányosságokat a lakosok csak helyi szinten tudják felismerni, ezek mérséklésére 

pedig csak a legrugalmasabb civil szervezetek tudnak gyorsan és hatékonyan reagálni.  

2.2. A Leader Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség 

A Sághegy Leader Egyesület 2008. április 28-án alakult 144 taggal. Az Irányító Hatóság 

által megfogalmazott mértékben képviselteti magát a köz-, vállalkozói- és civilszféra az 

Elnökségben. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában fogalmazták meg a két kistérség fejlesztési 

céljait. 

Fontos társadalmi szempontok érvényesültek megalakuláskor, melyeket folyamatosan 

fenntartunk a Helyi Akciócsoport és a munkaszervezet működésében: 

� alulról jövő kezdeményezések felkarolása; 
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� a helyi lakosság és a civilszféra aktivizálása és tevékeny bevonása a fejlesztési 

folyamatokba; 

� kapcsolatteremtés, illetve együttműködés kialakítása a térségek és szférák 

között, a megszerzett tudás és tapasztalatok közös hasznosítása végett; 

� az innováció növelése, a vállalkozói szellem és a helyi partnerség erősítése. 

A helyi partnerség fontos alapkövének tekintjük, hogy Egyesületünk folyamatosan 

fórumokat tart a térségben, valamint heti öt munkanapon munkaszervezeti irodánkban 

személyes megkereséssel fordulhatnak hozzánk akár tagjaink, akár a térségben élő lakosok. 

Megteremtettük azt a bizalmi kapcsolatot, hogy szervezetünkhöz bármikor fordulhatnak az 

ügyfelek. Folyamatosan frissített és aktualizált honlapunkon széles körű tájékoztatást 

kaphatnak a helyi partnerek a térségeket érintő információkról. A partnerség fontos 

eredménye a megalakult tervezői csoport is, melyben a civil és vállalkozói szféra 80%-ban 

képviselteti magát. A LEADER program alapvető eleme a partnerség megteremtése, mivel a 

közösségi kezdeményezések, a térségi arculat, valamint a helyi szereplők összefogott 

támogatása csak így teremthető meg megfelelően. 

A helyi partnerség erősítése mindenképpen meghatározó lehetőséget biztosít a Sághegy 

Leader Egyesület területén. Az érintett kistérségekre jellemző, hogy a természeti és turisztikai 

adottságok egymást kiegészíthetik és erősíthetik. 

A Sághegy Leader Egyesület elnöksége és munkaszervezete között kialakult összhang 

megteremtette azt a körülményt, hogy egyesületünk taglétszáma folyamatos növekszik, 2008 

óta 10 taggal, 154-re emelkedett. A 2012-es évet 166 fő taglétszámmal zárta a Sághegy 

Leader Egyesület.  

2.3. A Leader megvalósítás során elért eredmények áttekintése 

Az UMVP EMVA III. tengely  4 jogcím rendelete szerint kiírt 1. pályázati körben 

egyesületünkhöz 69 db támogatási kérelem érkezett. Ebből az alapjogosultsági feltételek 

vizsgálata után, a 45%-os gazdaságfejlesztési arány figyelembevételével 27 kapott kedvező 

elbírálást, 1.651.764 euro értékben. Összes kötelezettségvállalásunk a teljes fejlesztési forrás 

33%-ának felel meg. A négy jogcím tekintetében a hátrányos helyzetű települések a források 

14%-át, az egyéb települések a források 38%-át használhatják föl. 

A Sághegy Leader Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája  1. prioritásként jelölte 

meg Falufejlesztés jogcím alatt  a települések imázsának kialakítását, a közszolgáltatások 

fejlesztését, a környezetvédelmet és fenntartható fejlődést. Az első körre beérkezett 35 db 

támogatási kérelemből 7 kapott támogatást 584.755 euro értékben. Az egyéb területek 35%-
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ban a hátrányosak 28%-ban használhatják föl a rendelkezésre álló forrást. Középületek kaptak 

méltó külsőt, rendezvényterek alakultak európai színvonalúvá, közparkokkal szépültek 

falvaink. 

2. prioritásként nevesítettük az épített örökség védelmét, ezen jogcímben 9 kérelemből 3 

kapott támogatást. A hátrányos helyzetű Meggyeskovácsi ódon Harangtornya újult meg 

13.668 euróból, 7%-nyi forrást felhasználva. Ostffyasszonyfa és Ikervár 36%-nyi forrásra, 

292.287 euróra kapott kötelezettségvállalást, Ostffyasszonyfán a védett épület már teljes 

pompájában látogatható. 

Mikro vállalkozás jogcím esetében a turizmus, az agrárium, és a kézművesipar közötti 

szinergia erősítése, térség specifikus termékek előállítása és az értékesítést segítő 

körülmények elősegítése fogalmazódott meg eredetileg.  19 beérkezett kérelemből 14-et 

támogatásra alkalmasnak minősített az Elnökség. Hátrányos helyzetű településen 38.849 euro 

- 11% - fejlesztési forrás, egyéb területre az allokált forrás 54%-a - 592.450 euro - a 

kötelezettségvállalás. Nemeskocsban alkotóműhely fejlesztés, Bögötén 2 telephelyfejlesztés, 

Pósfán vegyesbolt korszerűsítés és profilbővítés, Kenézben gépbeszerzések váltak valóra 60-

65%-os támogatási intenzitással.   

A turisztikai tevékenységek ösztönzésére allokált források minimális értékben kerültek 

lekötésre. 6 kérelemből 3 támogatást kapott, hátrányos helyzetű területen nincs támogatott 

projekt. Egyéb területen 21% forrás allokálása után, 129.756 euro felhasználásával fejlődhet 

vidékünk. Gombási Istvánné falusi szálláshely bővítése és a Répcementi Hunor 

Vadásztársaság Vadászház felújítása befejeződött. Turisztika terén határozott javulást kell 

elérnünk, hangsúlyosabb megfogalmazásokat kell tennünk. 

Az EMVA III. tengely 2. körre 64 kérelem érkezett, 44 támogató határozatot kapott. A 

2. körös forrás lekötést követően hátrányos helyzetű településen összesen 130.354.545 Ft, 

nem hátrányos településen 380.647.310 Ft fejlesztési forrás használható fel a későbbi kiírások 

szerinti fejlesztések megvalósításához. Vidéki örökség jogcímben 1 hátrányos, egyéb 

területen 10 ügyfél kapott támogatást 32.314.396 Ft értékben. Kultúrházak, templomok és 

környezeteik, plébániák felújítása történhet meg a megítélt támogatásból. Turisztika 

jogcímben 1 hátrányos helyzetű településen levő fejlesztés kapott 26.057.813 Ft összegű 

támogatást falusi magán szálláshely kialakítására. Mikro vállalkozás jogcímben 1 hátrányos 

helyzetű településen levő projekt támogatott 11.821.915 Ft értékben, egyéb településen 6 

ügyfél valósíthatja meg elképzelését 75.207.757 Ft támogatásból. Építések, gépbeszerzések, 

irodatechnikai fejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, Tüzép telep raktárfelújítás, üzemcsarnok 

építés vált támogatottá. A legnagyobb forrást a falu megújítás és fejlesztés jogcím kapta, 
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hátrányos helyzetű településen 8 projekt valósulhat meg 77.083.269 Ft-ból, míg egyéb 

településen 17 projekt 136.211.071 Ft-ból. Közösségi épületek felújítása, teleház kialakítása, 

közpark felújítás, kialakítás, játszótér felújítás, bővítés, esőbeállók építésére lesz mód a 

lehívandó forrásokból. 

Az EMVA III. tengely TK 4 mikro vállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím 

kiírásakor 11 kérelem kapott támogató határozatot 219.123.347 Ft kötelezettségvállalással. 

Modern telephelyek kialakítását, bővítését, felújítását, hatékony foglalkoztatást, színvonalas 

munkavégzést lehetővé tevő eszközök beszerzéseket kívántuk támogatni a források 

megítélésekor. Az EMVA III. tengely TK 4 turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 

során 1 kérelem érkezett, és kapott támogató határozatot 9.572.066 Ft támogatási összeggel 

falusi szálláshely kialakítási céllal. EMVA IV. tengely falumegújítás és fejlesztés, valamint 

vidéki örökség megőrzése jogcímekre a TK3 kiírás során 54 db kérelem érkezett. Vidéki 

örökség jogcím esetében 7 db kérelem egy célterületet érint, 11 komplex. 1 esetben tájelemek 

megőrzése a cél, 12 esetben templom felújítás történhet, 5 esetben parókia, közösségi épület, 

kálvária, tűzoltó szertár felújítása biztosított. 

A 36 db falumegújítás- és fejlesztés TK3 kiírási kör után megítélt forrásból épület 

felújítás, park, játszótér, sportpálya felújítás terve valósulhat meg. Hlyi piac kialakítására 

ismét nem volt igény. 

A Leader IV. tengely kötelezettségvállalása az összes fejlesztési forrás 16%-a 155.392 

euro.  

47 db kérelem érkezett, 38 kérelem maradt fenn alapjogosultság és visszavonás után, 37 

esetben támogatási határozat generálódik.  

Fő megfogalmazásunk az együttműködés erősítése volt a civil szférában.  Sok egyesület 

sikeresen pályázott. A közösségek közötti együttműködés csak 4%-nyi 10.538 euro forrást 

igényel. Mélyen az elvárás alatti az igény. 

A sportolási feltételek javítására hátrányos helyzetű településen 8.000 euro - 26% -, 

egyéb területen 36.350 euro - 32% - fejlesztési forrás használható fel. Sportpályák, 

sportöltözők újulhatnak meg, eszközbeszerzésre lesz lehetőség. Ezen fejlesztések 11  faluban 

történnek meg.  

Rendezvényszervezés és térségi kapcsolatok terén az összes forrás 17%-ára 54.138 euro 

összegben van igény. Két nemzetközi projektről kellemes élményekkel tértek vissza a 

Hosszúperesztegi és Vámoscsaládi résztvevők. 
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Tűzvédelem és közbiztonság fejlesztése terén a tűzoltó és polgárőr egyesületek számos 

jó projekttel jelentkeztek és pályáztak. Tűzoltószertárak, polgárőr melegedők újulhatnak meg, 

eszközállomány bővülhet 54.138 euro összegből. A fejlesztési forrás 44%-a hívható le. 

Képzések szervezése és azok oktatási feltételeinek javítása esetén a hátrányos helyzetű 

települések voltak a legaktívabbak. 10.875 euro forrásból - 58% - számítógépes tanfolyamon 

bővülhet a résztvevők ismeretanyaga. Egyéb területen 2070 euro - 3% - igény jelentkezett. 

A Leader megvalósulások elemzése után következtetésnek vontuk le azt a tényt, hogy a 

hátrányos helyzetű települések felzárkóztatását azzal is segítjük, hogy intézkedésenként az 

egyéb területen alkalmazott projektenként meghatározott minimális és maximális támogatási 

összegre pályázhatnak.  

Az EMVA IV. tengely leader kiírás 2. kör eredményei a következők: A meghirdetett 9 

célterületen lekötésre került 150.217.423 Ft. Maradvány összeg: 249.602.130 Ft. A lekötött 

forrásból 52.049.441 Ft gazdaságélénkítést szolgál. A Sportolási feltételek javítására 

28.388.552 Ft forrást fordítottunk. A közbiztonságot és a tűzvédelmi elképzeléseket 

12.256.766. Ft összeggel fejlesztjük. A helyi szolgáltatók és termelők versenyképességének 

növelésére 26.190.045 Ft-ot fordítunk. 17.831.226 Ft-tal támogatjuk a hagyományteremtő 

rendezvények megtartását. 17.902.867 Ft felhasználásával falusi szálláshelyek kialakítását 

segítjük. 8.006.490 Ft forrás került a rendezvényszervezés és térségi kapcsolatok 

célterülethez, falunapokat, kisrendezvényeket támogatunk Képzésre volt a legkisebb igény, 

222.540 Ft. Természeti és kulturális örökségvédelem célterületre allokált forrásból 31.462.408 

Ft értékben segítjük a tájházak, emlékszobák kialakítását, tánccsoportok fellépő ruháinak 

beszerzését. A helyi szolgáltatók és termelők műszaki-technológiai fejlesztésének 

támogatására 7.956.529 Ft-ot fordítunk. Az 1. és 2. leader kör után még 44%-os a 

kötelezettségvállalás. Nagy hangsúlyt kell helyeznünk a gazdaságélénkítést szolgáló projektek 

generálására és támogatására. 

2.4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 

A HACS által a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII.4.) FVM 

rendelet értelmében elkészített HVS felülvizsgálata a gazdasági, társadalmi helyzet változása, 

valamint a Leader Program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása, és a 

forrásallokációban is tükröződő célrendszer prioritásainak lehetséges módosulása miatt 

indokolttá vált. A Sághegy Leader Egyesület széleskörű pályázati lehetőséget, hosszú távú 

terveket fogalmazott meg. Ezzel kívánt lehetőséget adni minden tagnak, a tervezési terület 
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minden településének, a már működő és majd létrejövő civil szféra vagy vállalkozó ügyfélnek 

a fejlesztéshez, az új elképzelések megvalósíthatóságához. 

A prioritási sorrendben előkelő helyre nevesítettük az aktív turizmus, turisztikai 

vonzerők, gasztronómiai, kulturális és vallási turizmus fejlesztését. A térségben, a hazai és 

nemzetközi világban bekövetkezett gazdasági, társadalmi folyamatok következtében ez az 

igény túlzónak bizonyult. A minimális igény miatt más célterületekre történő forrás 

átcsoportosításra van szükség.  

Fő céltűzésként fogalmazódik meg a majdani forrásallokációban a gazdaságfejlesztés. 

A helyi gazdaságot a helyi vállalkozások működtetik, szerepük számos csatornán 

keresztül érvényesül. A közvetlen pénzügyi hatás a helyi adóbevételeken keresztül 

érzékelhető. A lakosság körében a vállalkozások foglalkoztatási szerepe a legjelentősebb, a 

helyi gazdaság egyaránt jelent önfoglalkoztató (egyéni vállalkozók, őstermelők) és 

munkavállalói munkahelyeket. E foglalkoztatás révén jut a helyi lakosság egy része 

jövedelemhez, amellyel a vállalkozások közvetett módon a fogyasztói keresletet generálják. 

Ha a fogyasztás nagyobb hányadát sikerül a településen tartani (az emberek a helyi 

vállalkozásoknál vásárolnak vagy tőlük rendelnek meg szolgáltatásokat), a helyi gazdaság 

önmagát finanszírozza. Még közvetlenebb hatás, hogy az emberek helyben munkához, így 

jövedelemhez jutnak, az önkormányzat szociális kiadásai jelentősen csökkennek. A 

vállalkozások helyi mecenatúrában (helyi kulturális, sport és egyéb tevékenységek 

finanszírozásában, szponzorálásában) vállalt szerepe sem jelentéktelen. 

A 2011. évi HVS felülvizsgálat során beépített új kis értékű célterületek 

eredményessége elmaradt a várakozástól, ezek kiírását nem tervezzük 2013-ban. A képzés 

iránti igény minimális, intézkedéseinkben nem nevesítjük. 

2.5. SWOT elemzés 

A Sághegy Leader Egyesület tervezési területén készült SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 
Gazdag természeti Környezet, gyógy és 
termálfürdők népesség fogyás, demográfiai mutatók romlása 
Ság-hegy és Kis-Somlyó szőlőkultúrája infrastrukturális elmaradottság 

Szajki-tavak, Natura 2000 területek 
leromlott úthálózat, szennyvíz csatornázottság 
hiánya 

Meglevő kulturális örökség, épített és természeti alacsony helyi vállalkozói aktivitás 
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örökség 

Irodalmi emlékhelyek turisztikai szolgáltatási igény gyenge 
Sitke Rockfesztivál és Répcelak Laki Kalinkó nagy 
rendezvény  

munkavállalók kiszolgáltatottsága a 
munkáltatóknak 

Hagyományőrző csoportok jelentős száma 
 környezettudatos életmód 
 

Sportegyesületek, Tűzoltó Egyesületek tenni akarása   
Közbiztonság, polgárőrség szerepvállalása   
Civilszervezetek helyi erősödése, szerepvállalása   
Néhány mikro vállalkozás munkahely teremtési 
törekvése   

A falu szempontjából jelentőséggel bíró épületek, 
közparkok gondozása, fejlesztése   
szélerőművek elterjedése, megújuló energia   
    

Lehetőségek Fenyegetések 

vidékfejlesztési támogatások lehívása, előleg 
biztosítása fokozná az aktivitást tovább nő a népesség fogyás 
civil szféra még aktívabbá tétele hagyományos falusi életforma eltűnik 
turisztikai program csomagok  igénytelenség a helyi hagyományőrzésre 
 növekvő belső piaci igények  elhúzódó pályáztatás rontja az aktivitást 

  
 utófinanszírozás, banki hitel lehetőség hiánya nem 
kedvez a fejlesztéseknek 

    
  

    
    

3. HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

3.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképének meghatározásakor sajnálatos 

megállapításként kell értékelnünk, hogy a két évvel ezelőtt elfogadott helyzet értékeléséhez 

képest a kistérségek mutatói tovább romlottak. Az elfogadott célokhoz kiírt és megnyert 

pályázatok nem befolyásolták még észrevehetően a kistérségek versenyképességét. Előtérbe 

kell helyeznünk a vállalkozási célú fejlesztéseket, erősíteni kell a foglalkoztatás (tartós) 

bővítésének preferálását, de ugyanilyen gondossággal kell kezelnünk megfogalmazásainkban 

a munkahely megtartást is. Változatlanul támogatandó a turizmusfejlesztés. Kiemelt 

feladatunk a már működő vállalkozások szolgáltatási körének bővítéséhez forrás biztosítása. 

Színvonalasabb vendéglátáshoz, a fürdők aktív pihenést nyújtó feltétel rendszerének 

kiépítéséhez történő segítségnyújtás. Olyan adottságokat kell fejleszteni és támogatni, ami a 
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térség sajátosságaira épít. A Celldömölkön átadott Vulkán Park látogatói várhatóan a város 

környékén is több időt töltenek, a kiszolgálásukhoz színvonalas szolgáltatást kell biztosítani, 

kiépíteni. Fejleszteni kell a falusi vendéglátáshoz köthető szolgáltatások körét. Meg kell 

ismertetni a hagyományos vidéki életformát. Erősíteni kell a civil szféra összefogását a 

közbiztonság, rekreációs, szabadidős tevékenység vonalán. Kevés a helyi termék 

előállításával foglalkozó egyén, ezzel a területtel hatványozottabban kell foglakozni. 

Legnagyobb igény a középületek korszerűsítésére, felújítására, az épített örökség megóvására 

van. Új megfogalmazást nevesítünk a kulturális és természeti örökség megóvására. 

Tánccsoportokat, egyesületeket kívánunk támogatni fellépő ruha és eszközbeszerzéssel, 

illetve kiadvány szerkesztési lehetőséggel. Megfogalmazódhatnak a településekről 

elszármazottak gazdasági, és kulturális életben sikereket elért emberek bemutatását célzó 

kiadványok összeállítása. A hagyományőrzés a települési szokások, rendezvények 

megtartásával fenntarthatók. Értékmegőrző programok támogatásával mutatjuk be a vonzó 

vidéki létet. Gondossággal előkészített szüreti felvonulásokon, sport napokon, tűzoltó 

versenyeken, falunapokon ismerhetik meg fiataljaink az idősebb generáció önzetlenségét, 

szervezőképességét és hagyománytiszteletét. 

3.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség 

szükségleteihez 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia helyzetelemzése tükrözi, hogy a települések 

egységesen olyan nehézségekkel, szükségletekkel küzdenek, ami egy összehangolt térségi 

stratégia intézkedései keretében kezelhetők és lehetőséget lehet teremteni a célkitűzésekkel 

mind a települési, mind a térségi célok eléréséhez. 

Fontos feladatunk a természeti és kulturális örökségünk védelme, megőrzése és 

fenntartása. 

Igény mutatkozik a térség értékeinek rendbetételére, a gazdaságfejlesztést is generáló 

építmények hasznosítására. 

Legfontosabb célkitűzés a helyi gazdasági potenciál erősítése, mivel a helyi 

vállalkozások létrehozásának vagy fejlesztésének támogatásával biztosítható a gazdasági 

stabilitás biztosítása a foglalkoztatás növelése, ezzel emelkedhet a vidék népességmegtartó 

ereje. További kitörési pont lehet a természeti adottságaink kiaknázása, a térség gazdaságába 

olyan fejlesztések támogatása, melyek a megújuló energia, az alternatív energiahordozók 

használatára is építenek. 
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Turisztika terén még sok a tennivaló. A vízi, a horgász, a lovas, vallási, a vadász- és a 

kerékpáros turizmus terén az infrastrukturális kialakítottság alacsony szintű, nincs kialakult 

szolgáltatói háttér. Ezen fejlesztések közvetve munkahelyeket generálhatnak, életminőség 

javulást hozhatnak. 

Civil szervezeteink fontos szerepet játszanak térségünk életében. A települések 

hagyományait megőrzik, programokat szerveznek, településeinket ismertté teszik. Nagy 

jelentőséggel bírnak a közösség építésben, és a helyi identitástudat erősítésében. A Leader 

programnak köszönhetően több ötlet valósággá válhatott. 

A jövőben is szeretnénk az egyesületek szűkös anyagi forrását kiegészíteni a jó 

pályázatok támogatásával, a megvalósíthatóság biztosításával. Az egészség és 

környezettudatos magatartás kialakításában rendezvényeket kívánunk támogatni. Kiemelt 

prioritásként kezeljük az ifjúság bevonását a közösségi életbe, hogy a települések jövő 

vezetőivé válhassanak.  

3.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 

A Stratégia célkitűzéseinek alapja a jövőképben már megfogalmazásra került, a 2007-

2008-ban és a 2011-ben megfogalmazott céloktól nagymértékben nem tér el. Az eltelt időszak 

tapasztalatai alapján a struktúrája némiképp változott, tartalma bővítésre került. 

 

A. célkitűzés: Településkép kialakítása, fejlesztése, épített örökségünk 

fenntartása, élhetőbb élet kialakítása 

 

A településeken a népesség megtartása fontos szempont, mert a lakosság elöregedése, a 

fiatalok elköltözése nagy problémát jelent. A meglévő létesítmények számos településen 

leromlott állapotban vannak, nem szolgálják megfelelően a közösségi célokat, nem biztosítják 

kellően a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, a kulturális, helyi vagy közösségi 

rendezvény megrendezésének lehetőségét. A faluközpont megújulását elősegítő fejlesztések 

támogatása, valamint a helyi kezdeményezések további erősítése a komfortérzet emelkedését 

hozhatja, bár a valós fejlesztések alapja, az infrastrukturális fejlesztési igények – csatorna, 

járda, utak, stb. – megvalósulása lenne. 

 

Intézkedések: 

a.) A településképet befolyásoló épületek, építmények felújítása 
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b.) Műemlékek és helyi védelem alatt álló épületek felújítása 

c.) A településképet befolyásoló közparkok fejlesztése és kialakítása 

d.) Játszóterek fejlesztése, kialakítása 

e.) Helyi piacok fejlesztése, kialakítása 
 

1.) Sportolási feltételek javítása 

2.) Közbiztonság és tűzvédelem fejlesztése 

 

B. célkitűzés: Térségi gazdasági potenciál erősítése, fiatalok és helyi 

vállalkozások bevonása a gazdaságfejlesztésbe 

 

A nemzetközi és hazai szinten bekövetkező gazdasági visszaesés hatására a 

vállalkozások működése lelassult. Ez a tény szükségessé teszi olyan intézkedések 

megfogalmazását, melyek a helyi vállalkozások erősítésére, fejlesztésére irányulnak. 

Támogatni kell a szabványosítási és megfelelési törekvéseket, segíteni a kereskedelmi 

tevékenységet végző vállalkozások hálózatosodás törekvését, megteremteni a helyi termékek 

piacra jutásának lehetőségét. 

 

Intézkedések: 

a.) Vállalkozások fejlesztése, szolgáltatási körök szélesítése. Innovatív vállalkozási 

ötletek megvalósításának támogatása 
 

1.) A helyi szolgáltatók és termelők műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása 

(kis értékű) 

2.) A helyi vállalkozások és termelők versenyképességének növelése 

 

C. célkitűzés: Az identitástudat erősítése, hagyományaink megőrzése, a 

térségi együttműködés fejlesztése 

 

Civil szervezeteink fontos szerepet játszanak térségünk életében, településeink 

hagyományait megőrzik, programokat szerveznek, a közösség építésében, az identitástudat 

erősítésében nagy jelentőséggel bírnak. Településeinken jellemzően az alábbi egyesületek 

találhatók meg: hagyományőrző egyesületek, tűzoltó egyesületek, sportegyesületek, polgárőr 

egyesületek, vöröskeresztes szervezetek. A számos elemében összefonódó történelmi múlt és 
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a kulturális összetartozás olyan kohéziós és identitásképző erőt jelentenek településeink 

között, ami kellően megalapozhatja a térség közös jövőjét. Ennek fontos eszköze az örökség- 

és értékvédelem, a szellemi hagyományok ismerete és megismertetése, továbbá az 

intézmények és civil szervezetek közötti együttműködés is. A fejlesztések sikerét alapvetően 

meghatározza a társadalmi elfogadottság és az aktív részvétel. Ennek elősegítése érdekében 

szükséges mozgósítani a civil társadalom meghatározó szereplőit, akik elsősorban kulturális 

együttműködéseik révén szerepet töltenek be a közös identitás megerősítésében. Az oktatási, 

képzési, kulturális együttműködések és a kulturális szolgáltatások együttesen a társadalmi és a 

területi kohézió erősítésében jelentős szereppel bírnak, a hálózatosodás elősegítését 

szolgálják. 

 

Intézkedések: 

1.) Térségi hagyományteremtő rendezvények támogatása 

2.) Rendezvényszervezés és térségi kapcsolatok fejlesztése 

3.) Képzések szervezése és azok oktatási feltételeinek javítása (kis értékű) 

4.) Természeti és kulturális örökségünk védelme, megőrzése és fenntartása 

 

D. Turisztikai fejlesztések és szolgáltatások bővítése, aktív pihenés 

feltételeinek biztosítása 

 

A turisztikai szektor vállalkozói szférája hozzájárul a térség gazdaságának fejlődéséhez, 

illetve munkahelyeket tart fenn vagy teremt. A térség turisztikai arculatának megőrzéséhez, 

fejlesztéséhez elengedhetetlen a turisztikai szállások fejlesztése, a hozzájuk kapcsolódó 

szolgáltatások kialakítása, minél magasabb szintre emelése. A turisztikai fejlesztések 

következtében a helyben előállított termékek felvevőpiaca szélesedhet, a helyi termékek 

ismertsége nőhet. 

 

Intézkedések: 

a.) Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
 

1.) Szálláshelyek kialakítása és fejlesztése, a térségre jellemző, szálláshelyhez nem 

köthető turisztikai attrakció fejlesztése 
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3.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 

A. célkitűzés: Településkép kialakítása, fejlesztése, épített örökségünk 

fenntartása, élhetőbb élet kialakítása 

 

A.a.) Intézkedés: A településképet befolyásoló épületek, építmények felújítása 

Helyzet: A településeken találhatók olyan, a település képét meghatározó védelem alatt nem 

álló épületek, építmények, amelyek állaga leromlott, így rontják a település képét, sokszor 

balesetveszélyes állapotban vannak. 

Probléma: Az épített örökségek megőrzése, annak kulturális értéke, és a településképre 

gyakorolt meghatározó szerepe miatt fontos. Forráshiány miatt ezeket az épületeket kizárólag 

önerőből a települések nem tudják felújítani, ismét élettel megtölteni. 

Megoldás: Az épületek külső felújítását, tetőcseréjét, fejlesztését, energetikai korszerűsítését 

– hőszigetelés, nyílászárócsere, - valamit a közvetlen környezet rendbetételét, infrastrukturális 

fejlesztését célzó beruházások támogatása. 

Eredmény: Egységes, szép településkép kialakítása, a helyi értékeket szolgáló örökségek 

megőrzése. 

Forrás: az intézkedésre a HACS területén működő helyi önkormányzatok, és civil 

szervezetek 100%-os, magánszemély épületét, építményét érintő fejlesztés esetén erre az 

ingatlanra vonatkozóan 70%-os támogatási intenzitás mellett az ÚMVP 3-as tengely nem 

horizontális intézkedései keretében a Falu megújítás és fejlesztése jogcím keretében adhatnak 

be támogatási kérelmet. 

 

A.b.) Intézkedés: Műemlékek és helyi védelem alatt álló épületek felújítása 

Helyzet: A településeken találhatók olyan, a település képét meghatározó országos vagy helyi 

védelem alatt álló épületek, építmények, amelyek állaga leromlott, így rontják a település 

képét, sokszor balesetveszélyes állapotban vannak. 

Probléma: Az épített örökségek megőrzése, a kulturális értékük miatt fontos, azonban a 

forráshiány miatt a rendszeres karbantartásuk elmarad, állapotuk leromlott, sokszor 

balesetveszélyesek. 
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Megoldás: A védelem alatt álló épületek külső és belső felújítását, fejlesztését célzó 

beruházások támogatása, ezáltal védett örökségünk megóvása a jelen és az utókor számára. 

Eredmény: Egységes, szép településkép kialakítása, a helyi értékeket szolgáló örökségek 

megőrzése. 

Forrás: az intézkedésre a HACS területén működő helyi önkormányzatok, és civil 

szervezetek 100%-os, az ÚMVP 3-as tengely nem horizontális intézkedései keretében a 

Vidéki örökség megőrzése jogcím keretében adhatnak be támogatási kérelmet. 

 

A.c.) Intézkedés: A településképet befolyásoló közparkok fejlesztése és kialakítása 

Helyzet: A települések képét nagyban meghatározzák a kialakított zöldterületek, közparkok, 

pihenőhelyek és sétautak. 

Probléma: A települések szűkös anyagi lehetősége miatt ezek kialakítása, karbantartása 

sokszor nem megfelelő színvonalon zajlik. 

Megoldás: Olyan projektek támogatása, amelyek a települések környezetét és megjelenését 

javító zöldterületek kialakítására, vagy a meglévők fejlesztésére irányulnak. 

Eredmény: Igényes, gondozott településkép kialakítása, a lakók és ide látogatók közérzetét 

javító zöldterületek megjelenése a településeken. 

Forrás: az intézkedésre a HACS területén működő helyi önkormányzatok, és civil 

szervezetek 100%-os támogatási intenzitás mellett az ÚMVP 3-as tengely nem horizontális 

intézkedései keretében a Falu megújítás és fejlesztése jogcím keretében adhatnak be 

támogatási kérelmet. 

 

A.d.) Intézkedés: Játszóterek fejlesztése, kialakítása 

Helyzet: A településeken igény mutatkozik a kisgyermekek által is biztonsággal igénybe 

vehető kültéri játszóterek használatára. 

Probléma: Az önkormányzatok forráshiánya miatt, a játszóterek fejlesztése, kiépítése 

hiányzik. 

Megoldás: Olyan maximum 5 millió Ft támogatási igényű projektek támogatása, amelyek az 

EU normáknak megfelelő kültéri játszóterek kialakítására, a meglévők átépítésére, 

korszerűsítésére irányulnak. 
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Eredmény: Új, magas színvonalú, a kisgyermekes családok hasznos szabadidő eltöltését 

lehetővé tevő közösségi tereinek létrejötte a településeken. 

Forrás: az intézkedésre a HACS területén működő helyi önkormányzatok, és civil 

szervezetek 100%-os támogatási intenzitás mellett az ÚMVP 3-as tengely nem horizontális 

intézkedései keretében a Falu megújítás és fejlesztése jogcím keretében adhatnak be 

támogatási kérelmet 

 

A.e.) Intézkedés: Helyi piacok fejlesztése, kialakítása 

Helyzet: Hiányoznak a településeken olyan helyi piacok, helyi vásárhelyek, ahol lehetőség 

nyílik a helyben megtermelt termékek értékesítésére. 

Probléma: Az önkormányzatok forráshiánya miatt, a helyi piacok kialakítása, fejlesztése, 

hiányzik. 

Megoldás: Olyan maximum 15 millió Ft támogatási igényű projektek támogatása, amelyek 

keretében helyi piacok kerülnek kialakításra, korszerűsítésre. 

Eredmény: A helyi termék, helyi érték mottó fényében új, helyi kereskedelmi helyek 

kialakítása, ezáltal a termelő és vevő közötti út lerövidülése, helyi érték és helyi bevétel 

termelése, a beérkezett projektötletek alapján legalább 2 településen. 

Forrás: az intézkedésre a HACS területén működő helyi önkormányzatok, és civil 

szervezetek 100%-os támogatási intenzitás mellett az ÚMVP 3-as tengely nem horizontális 

intézkedései keretében a Falu megújítás és fejlesztése jogcím keretében adhatnak be 

támogatási kérelmet. 

 

A.1.) Intézkedés: Sportolási feltételek javítása LEADER 

Helyzet: A Sághegy Leader Egyesülethez tartozó településeken a sportegyesületek viszonylag 

nagy számban fordulnak elő, fontos közösségi csoportokat alkotnak. Általában helyi 

bajnokságok résztvevőiként folytatják tevékenységüket, ezáltal viszonylag kis létszámot 

képesek csak „megmozgatni”. Elenyésző számban helyi vagy térségi sportrendezvényeket 

szerveznek.  

Probléma: Az egyesületek által kínált sportolási lehetőség általában túl egysíkú, a legtöbb 

település esetében csak a labdarúgás van jelen. Az egyesületek által használt sportolási 
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létesítmények, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek állapota leromlott, karbantartásukra, 

felújításukra az egyesületeknél forrás nem áll rendelkezésre. A sportoláshoz szükséges 

eszközpark hiányos, elhasználódott. 

Megoldás: Olyan célterület megfogalmazása, amely ösztönzi az egyesületeket a sportolási 

lehetőségek bővítésére, a jelenlegi kínálat szélesítésére, a létesítmények felújítására, az 

eszközpark korszerűsítésére. A települések lakosságának minél nagyobb arányú bevonása 

valamilyen tömegsport jellegű tevékenységbe. 

Eredmény: Megfelelő színvonalú sportolási létesítmények működtetése, a sportolási 

lehetőségek sokszínűvé tétele által nagyobb létszám bevonása a tömegsportba, ezáltal az 

egészséges életmódra való nevelés megalapozása. 

Forrás: az EMVA LEADER, IV. tengely terhére. 

Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 

 

A.2.) Intézkedés: Közbiztonság és tűzvédelem fejlesztése LEADER 

Helyzet: A Sághegy Leader Egyesület területén található települések túlnyomó részén 

működik polgárőr vagy tűzoltó egyesület. Az egyesületek nagy szerepet vállalnak a helyi 

közösségek építésében. Szakmai és közösségi célú rendezvények szervezésével hozzájárulnak 

a települések lakosságának összekovácsolásához. 

Probléma: Az egyesületek különböző források segítségével a működésüket még meg tudják 

oldani, de az általuk használt létesítmények állapota leromlott, a tevékenységükhöz szükséges 

eszközpark elavult. 

Megoldás: Olyan célterület megfogalmazása, amely a helyi polgárőr és tűzoltó egyesületek 

által használt létesítmények felújítására, az eszközpark korszerűsítésére irányul. 

Eredmény: A helyi közbiztonság és tűzvédelem javításával a településen élők 

biztonságérzete javul. A közösségi élet jobb lesz, a társas kapcsolatok erősebbé válnak. 

Forrás: az EMVA LEADER, IV. tengely terhére. 

Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 
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B. célkitűzés: Térségi gazdasági potenciál erősítése, fiatalok és helyi 

vállalkozások bevonása a gazdaságfejlesztésbe 

 

B.a.) Intézkedés: Vállalkozások fejlesztése, szolgáltatási körök szélesítése. Innovatív 

vállalkozási ötletek megvalósításának támogatása 

Helyzet: A vállalkozások eszközeinek segítségével a termékek előállítása, a szolgáltatások 

végrehajtása elmarad a velük szemben támasztott igényektől, korszerűtlen az előállítás. 

Probléma: Forráshiány miatt a szolgáltatások minőségi fejlesztése lassú annak ellenére, hogy 

több innovatív fejlesztési elképzelés is megfogalmazódott (pl.: modern környezetbarát 

szállítási, raktározási technológiák bevezetése, régi gyártósorok modernizálása, kihasználatlan 

leépült ipari komplexumok új funkcióval való megtöltése, modern technikai eszközök 

beszerzése). 

Megoldás: Fenntartható, innovatív vállalkozói fejlesztési elképzelések támogatása működő és 

most alakuló mikrovállalkozások esetén. 

Eredmény: Új munkahelyek teremtődnek, növekszik a szolgáltatások minősége és 

színvonala, a vállalkozások fenntarthatóvá válnak, növekednek a helyi szintű adóbevételek. 

Forrás: az intézkedésre a HACS területén működő mikrovállalkozások és magánszemélyek 

60%-os, hátrányos helyzetű területen 65%-os támogatási intenzitás mellett az ÚMVP 3-as 

tengely horizontális intézkedései keretében a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

jogcím keretében adhatnak be támogatási kérelmet 

 

B.1.) Intézkedés: Vállalkozások műszaki-, technológiai- fejlesztésének támogatása (kis 

értékű) 

Helyzet: A vállalkozások eszközeinek segítségével a termékek előállítása, a szolgáltatások 

végrehajtása elmarad a velük szemben támasztott igényektől, korszerűtlen az előállítás. 

Probléma: A fejlesztések a források és tőkehiány miatt elmaradnak, a vállalkozások 

korszerűtlen eszközökkel működnek. 

Megoldás: Eszközbeszerzések támogatása, mely innovatív megoldások bevezetését célozza 

meg. A tevékenységekhez kapcsolódó eszközök, technológiák integrálása a termelés vagy a 

szolgáltatás végrehajtásába.  
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Eredmény: A termelés korszerűsítésén és a szolgáltatások fejlesztésén keresztül a 

versenyképesség növelése, a helyi bevételek növekedése. Az innovatív, műszaki-technológiai 

fejlesztések következtében a környezet terhelés csökken. 

Forrás: az intézkedés a 2013-as évben nem kerül meghirdetésre. 

Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 

 

B.2.) Intézkedés: A helyi vállalkozások és termelők versenyképességének növelése 

Helyzet: A térség vállalkozói szektorának erősítése szükséges, a helyben kialakított 

munkahelyek a települések lakosság megtartását nagyban segítenék. 

Probléma: A fejlesztések a források és tőkehiány miatt elmaradnak. A termelők, szolgáltatók 

piacokon való megjelenése elmarad, reklám és marketing tevékenységet szinte egyáltalán nem 

alkalmaznak. 

Megoldás: Munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a helyben termelt 

alapanyagok feldolgozására, a feldolgozást szolgáló üzem kialakítására, fejlesztésére, 

valamint a tevékenységhez kapcsolható eszközök beszerzésére, helyi termék előállítására 

irányuló célterület kialakítása. A helyi termékek reklámozására, marketingstratégia 

kialakítására. A helyi termelők, feldolgozók, szolgáltatók együttműködésének létrehozására, 

közös weboldal fejlesztésére, webáruház létrehozására. 

Támogatás vehető igénybe helyi mikro- és kis vállalkozások számára üzemterület 

kialakítására, bővítésére, tevékenységükhöz kapcsolható eszközök, gépek beszerzésére, abban 

az esetben, amennyiben vállalja a pályázat keretei közt marketingtevékenység végrehajtását. 

Eredmény: A vállalkozó kedv növekszik, a fejlesztések következtében munkahelyek 

maradnak meg, újak jönnek létre, a vállalkozások versenyképessége javul, nagyobb árbevételt 

érhetnek el, ezáltal a helyi adóbevételek növekedhetnek. 

Forrás: az EMVA LEADER, IV. tengely terhére. 

Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 

 

C. célkitűzés: Az identitástudat erősítése, hagyományaink megőrzése, a 

térségi együttműködés fejlesztése 
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C.1.) Intézkedés: Térségi hagyományteremtő rendezvények támogatása 

Helyzet: A folyamatosan magas színvonalon megtartott térségi nagyrendezvények nagy 

turisztikai vonzerővel rendelkeznek, a rendezvények számának emelése szükséges, mert 

rajtuk keresztül térségünk megismertetése egyszerűbb és több emberhez jut el. 

Probléma: Forráshiány miatt egyre nehezebb ezeknek a rendezvényeknek a megszervezése, 

az elért színvonal megtartása, növelése. 

Megoldás: Térségen kívüli vonzerővel rendelkező, a helyi hagyományok, értékek 

bemutatására épülő rendezvények, fesztiválok, ünnepek, versenyek megszervezésének 

támogatása, a helyi közösség településeinek területén, ahol a program részét képezi helyi 

termékek bemutatása, kóstoltatása, a helyi vállalkozások és civil szervezetek bemutatkozása. 

Eredmény: A térség bemutatása egy-egy nagyrendezvény keretén belül, ezáltal a turisztikai 

vonzás kialakítása. 

Forrás: az intézkedés a 2013-as évben nem kerül meghirdetésre. 

Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 

 

C.2.) Intézkedés: Rendezvényszervezés és térségi kapcsolatok fejlesztése (kis értékű) 

Helyzet: A településeken jelentős a helyi hagyományok ápolása, ezek általában civil 

egyesületek által felkarolt rendezvényeken mutatkozhatnak be. 

Probléma: Forráshiány miatt egyre nehezebb ezeknek a rendezvényeknek a megszervezése, 

az elért színvonal megtartása, növelése. 

Megoldás: A helyi szervezetek kezdeményezésére, együttműködéseik fejlesztésére, a Leader 

szellemiségét tükröző közösségi, kulturális, sport és szakmai rendezvények lebonyolításának 

támogatása. 

Eredmény: Legalább 40-50 helyszínen, helyi rendezvény támogatása. 

Forrás: az EMVA LEADER, IV. tengely terhére. 

Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 

 

C.3.) Intézkedés: Képzések szervezése és azok oktatási feltételeinek javítása (kis értékű) 
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Helyzet: A térség természeti és kulturális örökségének ismerete a helyi fiatalok körében egyre 

rosszabb. A felnőtt lakosság körében a tecnológia fejlődés következtében folyamatos képzés 

szükséges a megfelelő színvonalú és versenyképes tudás megtartásához. 

Probléma: Forráshiány miatt egyre nehezebb ezeknek a képzéseknek a megszervezése, az 

elért színvonal megtartása, növelése. 

Megoldás: A közoktatás keretein kívüli, non-formális ismeret átadáshoz kapcsolódó 

programok támogatása általános iskolás (6-14 év közötti) korú gyerekek számára a térségben 

fellelhető kulturális és természeti örökség megismertetésére. A lakossági és vállalkozói 

igényeknek megfelelő képzések, tanfolyamok lebonyolítására. 

Eredmény: Az identitástudat erősítése, a helyi közösségek összetartó erejének növelése, a 

versenyképesség növelése. 

Forrás: az intézkedés a 2013-as évben nem kerül meghirdetésre. 

Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 

 

C.4.) Intézkedés: Természeti és kulturális örökségünk védelme, megőrzése és 

fenntartása 

Helyzet: A települések olyan kulturális és természeti értékekkel rendelkeznek, melyek 

alkalmasak lennének a helyi turisztikai fejlesztések kiindulópontjának. 

Probléma: Forrás és tőke hiánya miatt a helyi értékek elveszhetnek, feledésbe merülnek. 

Megoldás: A településeken a térségre jellemző tájházak, falumúzeumok kialakítása, 

hozzárendelt funkcióval való megtöltése. A kulturális és környezeti értékek felkarolása, 

rendezése és megfelelő színvonalon való bemutatása. A hagyományőrző és kulturális 

egyesületek tevékenységéhez kapcsolt eszközbeszerzések támogatása. Természeti örökségünk 

megőrzésének érdekében, tematikus turisztikai utak, tanösvények kialakítása, fejlesztése. A 

helyi kulturális igényekhez igazodva új „terek” kialakítása. 

Eredmény: Az identitástudat erősödik, a kialakított fejlesztések megfelelő menedzselés 

mellett megfelelő színvonalú turisztikai látnivalókká válhatnak. 

Forrás: az EMVA LEADER, IV. tengely terhére. 

Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 
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D. célkitűzés: Turisztikai fejlesztések és szolgáltatások bővítése, aktív pihenés 

feltételeinek biztosítása 

 

D.a.) Intézkedés: Turisztikai fejlesztések 

Helyzet: 

• A HACS területén több település is rendelkezik, olyan természeti vagy kulturális 

lehetősséggel, melyre a falusi vendéglátást, szálláshelyek kialakítását lehet építeni; 

• A HACS területén több település is rendelkezik olyan lehetősséggel, területtel, amely 

alkalmas lenne ifjúsági szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére; 

• A HACS területén több olyan fejlesztési szándék is megfogalmazódott, melyek a 

szálláshelyhez nem kötött turisztikai kínálat bővítésére vonatkoznak, és ezek a tervek 

illeszkednek a terület lehetőségeihez. Fejlesztési területek: 

� agroturisztikai szolgáltatóhelyek kialakítása, fejlesztése, 

� ökoturisztikai bemutatóhelyek kialakítása, fejlesztése, 

� erdei, bakancsos túraútvonalak fejlesztése, 

� kerékpárosbarát szolgáltatóhelyek kialakítása, 

� nyitott pincék szolgáltatóhely, 

� horgászturizmus fejlesztése, 

� viziturisztikai szolgáltatások fejlesztése, 

� lovasturisztikai kínálat szélesítése; 

Probléma: Forráshiány miatt ezek a fejlesztések eddig háttérbe szorultak, vagy elmaradtak. 

Megoldás: 

• A jelenlegi turisztikai igények mellett, falusi turizmus csak megfelelő minőségű és 

mennyiségű magánszálláshely rendelkezésre állása esetén fejleszthető, azonban 

nincsenek megfelelő minőségű falusi magánszálláshelyek a térségben; 

• Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek 

bővítése, korszerűsítése és szolgáltatásainak fejlesztése. 

• Olyan turisztikai szolgáltatás fejlesztési projektek támogatása, amelyek új színfoltot, 

ezzel új szolgáltatást hoznak a település kínálatába, vagy a meglévő szolgáltatásokat 

magasabb színvonalra emelik. 
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Eredmény: Turisztikai vonzerő növekedés, adóbevételek növekedés, fenntartható fejlesztések 

a vállalkozói és civil szférában egyaránt. 

Forrás: az intézkedésre a HACS területén működő mikro-, kis, és középvállalkozásak, helyi 

önkormányzatok, egyházi jogi személyek és civil szervezetek 60%-os, hátrányos helyzetű 

területen 65%-os, közhasznú szervezetek közhasznú céljaik keretében végzett 

tevékenységükhöz 100%-os támogatási intenzitás mellett az ÚMVP 3-as tengely horizontális 

intézkedései keretében a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében adhatnak be 

támogatási kérelmet. 

 

D.1.) Intézkedés: Szálláshelyek kialakítása és fejlesztése, a térségre jellemző, 

szálláshelyhez nem köthető turisztikai attrakció fejlesztése 

Helyzet: A térség adottságai (termálfürdők, Rába folyó és környéke, Ság-hegy, Kissomlyó, 

irodalmi emlékhelyek, stb.) lehetővé tennék olyan falusi magánszálláshelyek kialakítását, 

fejlesztését, amelyek az ÚMVP 3-as tengelyes turizmus fejlesztését ösztönző forrásaiból nem 

támogathatóak. 

Probléma: Saját tőke hiánya miatt a szálláshelyek kialakítását csak pályázati források 

bevonásával tudják megvalósítani. A turizmus fejlesztése csak megfelelő színvonalú és 

mennyiségű falusi szálláshely biztosítása mellett és megfelelő minőségű szolgáltatások 

összekapcsolása révén érhető el. 

Megoldás: Célterület megfogalmazása, olyan falusi szálláshelyek kialakítására és felújítására, 

ami a falusi, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási 

feltételeinek, marketingjének támogatására irányul. A szálláshely fejlesztés a 239/2009 

(X.20.) Kormány rendelet alapján közösségi szálláshelyek, falusi szálláshelyek fejlesztésére, 

valamint ezenkívül lovas turisztikai szolgáltatás és lovas pihenőhelyek kialakítására, vízi, 

szakrális- és aktív turizmus fejlesztésére irányul. A szálláshelynek legalább 4 férőhellyel kell 

rendelkezni, a saját használatú helyiségektől/lakrésztől elkülönítve kialakítani. 

A szálláshelyhez nem kapcsolódó turisztikai tevékenységek fejlesztésére, 

marketingtevékenység bővítésére, együttműködési hálózatok kialakítására. A turisztikai 

tevékenységhez kapcsolódó rendezvény szervezésére és megvalósítására. 

Eredmény: A helyi turisztikai kínálat szélesítése, munkahelyek teremtése, megtartása. 

Forrás: az EMVA LEADER, IV. tengely terhére. 
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Érintett települések: A Sághegy Leader Egyesület minden települése. 

 

3.5. Forrásallokáció 

 

Forrás allokáció az EMVA IV-es tengely második támogatási körének lezárása után 

fennmaradó fejlesztési forrás terhére: 

Gazdaságfejlesztésre allokált forrás: 193 089 879 forint 

Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás: 208 879 128 forint 

 

4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos 

intézkedések 

4.1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet gyűjtés 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata elérkezett az IH által megfogalmazott  2. 

szakaszba. Végső összegzés után az 548 benyújtott Projekt ötlet Adatlap megfogalmazásai 

lesznek a 2011-es év pályázati kiírás szempontjai. Honlapunkon településenként, 

jogcímenként megtekinthetők a fejlesztési igények. A Tervezői Csoport, majd a Sághegy 

Leader Egyesület közgyűlése 2011.03.24- én Ikerváron fogadta el a Projekt ötleteket. A 

közgyűlésen a térség vidékfejlesztési szereplőin kívül a tagságból 22 fő az önkormányzatok, 

24 fő a vállalkozói és civil szféra képviselőjeként jelent meg. Ellenszavazat nélkül fogadták el 

a célkitűzések 9 célterületbe sorolását, a célterületeken belül nevesített fejlesztési 

elképzeléseket. 

A Tervezői Csoport és munkaszervezet a 2011. 03.29-i Budapesten IH, MVH, HACS 

részvétellel zajlott képzésen elhangzottak szerint áttekintette a projektötletekből összeállított 

anyagot. A 4 célkitűzésben és 9 célterületben megfogalmazottakat az új előírásokhoz 

igazította 2011.04.05-én. A 04.07-i egyeztetésen megtörtént a célterületekhez szükséges 

forrásallokáció. A forrástábla kitöltésével érvényesültek a gazdaságélénkítési, kis értékű 

projekt meghatározási szabályok. A célkitűzések és célterületek megfogalmazásait 



    

 

38 

honlapunkon megjelentettük. Az aktuális HVS minden érdeklődő számára elérhető a 

www.saghegyleader.hu felületen. 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának oka 2013: 

� a LEADER program átalakítása 

� LEADER program meghirdetése 2013 júniusától 

A HVS-ben szükségszerűen kell a módosításokat elvégezni, HVS előrehaladás felmérése, 

helyi, hazai, és globális gazdasági és társadalmi környezetben bekövetkezett változások 

áttekintése, LEADER Terv szükség szerinti átdolgozása, aktualizálása, a LEADER 

Intézkedési Terv elkészítése miatt.  

LEADER átalakítás célja: megerősített helyi döntési kompetencia, egyszerűbb eljárás. 

 

Megszűnik a célterületek rendszere, a HVS intézkedések lesznek a projektek benyújtási 

alapjai. 

A HVS LEADER TERVE kiegészül egy melléklettel, a LEADER Intézkedési Tervvel, ami 

részletesen tartalmazza a támogatási kritériumokat (az intézkedéseket). 

A LEADER HACS ügyfél esetében tervezett projekteket meg kell konkrétan jelölni a HVS-

ben az intézkedések között– ez lesz az alapja a LEADER HACS saját projektjeinek 

támogatásának. 

Egyszerűsödik a forrásallokáció: gazdaságfejlesztési és szolgáltatásfejlesztési forrást kell 

elkülöníteni, nem kell intézkedésekre forrást allokálni - két sorrend FIFO elv szerint 

(LEADER fejlesztési forrás 45%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani). 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálati útmutató alapján 2013. márciusban a 

Szabadbattyánban tartott képzést követően elindult a Sághegy Leader Egyesület 2011 évi 

HVS megfogalmazásainak áttekintése, a megvalósulások értékelése. 

2013-ban a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése során nem éltünk a nyomtatvány 

benyújtásával történő projektötlet gyűjtés lehetőségével. Számos körlevéllel, 

www.saghegyleader.hu, www.celldomolk.hu honlapokon történt tájékoztatással, facebook 

oldalakon történt megosztásokkal hívtuk fel a figyelmet az ötletek munkaszervezethez történő 

benyújtására, a HVS tervezésre.  2013. március 20-án Nagysimonyiban 27 fő vett részt a 

fórumon a köz, vállalkozói, civil szféra és a vidékfejlesztési szereplők részvételével. 2013. 
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március 21-én 21 érdeklődőnek ismertettük a stratégia tervezés irányvonalát. 2013. április 03-

án Jánosházán egyeztettük 14 fő részvételével a fejlesztési elképzeléseket. Répcelakon 22 fő 

jelent meg az egyeztető megbeszélésen 2013. április 04-én. Számos ötletet osztottak meg 

velünk mindhárom szféra képviselői. Munkaszervezeti egyeztetések, elnökségi ülések előzték 

meg a LEADER Terv összeállítását. Szinte azonos szintű volt a szférák aktivitása a 

projektötlet megfogalmazásokban. 

 

4.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott elképzeléseket, Megoldás Eredmény 

szintű leírásokat minden tervezési ciklusban szeretnénk megvalósítani. A helyzetfeltárások 

felszínre hozzák a létező Problémákat, amiket partnereinkkel közös munka során meg kell 

szüntetnünk, vagy minimálisra csökkentenünk. A végrehajtás során a LEADER alapelvek 

betartásával szeretnénk előrehaladni. A folyamatos tájékoztatás, szakmai segítségnyújtás 

mellett részt veszünk az ügyfelek projektgenerálásában. 

 

� Területalapú megközelítés: A Sághegy Leader Egyesület az 58 településre közösen 

megalkotott HVS-ben olyan megfogalmazott fejlesztési területeket nevesített, melyek 

a közös hagyományokra, adottságokra, avagy újszerűségekre építenek. A projektek 

ezekre a megfogalmazásokra alapozva kerültek nevesítésre az egyének, szférák anyagi 

és szellemi gyarapodása érdekében. Lényeges a tervezési területen élő és működő 

partnerek közötti együttműködés, mely a projekt megvalósítása során alakult ki, vagy 

erősödött. 

� Alulról építkező megközelítés: A vidék erejét adják az aktív közösségi vagy gazdasági 

szereplők. Ők tudják a helyi viszonyokat, generált projektjeik a közösségi vagy 

gazdasági igényekre építenek. Tevékenységük a továbbiakban is ezekre a 

megfogalmazásokra irányulnak. A kedvezményezettek részesei a HVS alkotásnak, 

projektötleteket fogalmaznak meg, személyes konzultációkon, rendezvényeken 

vesznek részt, élnek a képzés adta lehetőséggel. 

� Köz- és magánszféra partnersége: Tervezési területünkön kialakult a párbeszéd a köz, 

vállalkozói és civil szféra képviselői között. Fejlesztési elképzeléseket fogalmaznak 

meg, melyek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megjelennek, várhatóan konkrét 
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projektek formájában valósulnak meg. Ágazaton belül és ágazatok közötti 

együttműködések valósulnak meg a támogatott projektekben. Egymást segítve 

alakulnak ki a széleskörű kapcsolatok. Fontos szempont, hogy egyes érdekek ne 

uralkodhassanak el mások érdekeinek semmibevételével. 

� Innováció: A Sárvári és Celldömölki kistérségben megfogalmazott projektötletek egy 

része tartalmaz innovatív elemeket. Ezek akár a térségre, akár egyes településekre 

nevesítenek új termék előállítást, vagy új szolgáltatást. A települések életben tartása 

miatt a megfogalmazott igények kielégítése fontos feladat. Az új szolgáltatás 

bevezetése egy életminőség javulást eredményez a lakosság számára. Az új termék 

forgalmazása választékbővítést, helyi fogyasztásnövekedést hoz. Az új felvevő piacot 

a települések és környező települések lakossága jelentheti. Helyi alapanyagok 

felhasználása, helyi erőforrások lekötése válhat valóra, ami gazdasági szempontból 

kiemelten lényeges. 

� Integrált és ágazatközi fellépések: Egyesületünk tervezési területe 58 település. Az 

elfogadott projektötletek megvalósítása során gazdasági vagy társadalmi fejlődés 

várható. A fejlesztés a HVS-nek megfelelő gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki. 

A projekt hozzájárul a tervezési terület, Sárvár és Celldömölk környező falvainak a 

kulturális, környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy új értékek 

megteremtéséhez. 

� Hálózat építés és együttműködés: A projekt ötlet gyűjtés során nevesített fejlesztések 

egy része már meglevő együttműködő hálózatot feltételez, másik része ennek 

létrehozását célozza meg. Több projekt során együttműködés valósul meg szférák 

között, ágazatok között, ágazaton belül. Ezek településen belüli együttműködést 

takarnak. 

� Partnerség alakul ki a szakmai szervezetek között, ezek a kapcsolatok a széles 

nyilvánosság mellet zajlanak. Biztosítani kell a tagság, érdeklődők, ügyfelek 

információhoz jutását, a fejlesztési kezdeményezések felkarolását a döntési 

eredmények közzétételét. A honlapon megtekinthető nyertess projektek a térség 

fejlesztéseiről adnak képet. A leendő pályázók ötletet meríthetnek a már nyertes 

kérelmekben megfogalmazottakból.  

� A fejlesztési források hatékony felhasználása által erősödik a vonzó vidéki világ, 

növekszik a vidék megtartó- és vonzereje. A támogatás segíti a vidéki életmód, kultúra 
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és hagyományok sokféleségének megőrzését, biztosítja a kulturális örökség régészeti, 

építészeti, néprajzi, településszerkezeti és táji értékek fennmaradását. A projektgazda 

gondossága és önzetlensége biztosítja a „jó gazda gondosságának „elvét, ami nem 

sértheti más közösség érdekeit és nem vezethet a területi különbségek növeléséhez.  
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5. Mellékletek 

5.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Leader Intézkedési Terve 

LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a 

Sághegy Leader Egyesület, LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése: A.1.) Sportolási feltételek javítása 

 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Településkép kialakítása, fejlesztése, épített 

örökségünk fenntartása, élhetőbb élet kialakítása 

 

1.3.HVS intézkedés leírása: A sportolásra alkalmas létesítmények 

megújítására, az egészséges életmódhoz 

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére. - 

Sportpályák és a hozzájuk tartozó kiszolgáló 

létesítmények kialakítására, felújítására, 

bővítésére, korszerűsítésére, tereprendezésre. - 

Sportoláshoz szükséges felszerelések és eszközök 

beszerzésére. - Az egészséges életmódhoz 

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére, innovatív 

ötletek megvalósítására és a hozzájuk kapcsolódó 

eszközök beszerzésére. 

 

1.4. Támogatási kritériumok: 

- A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 

költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő 

kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesíti támogatásban. A projektgazdának 

biztosítania kell a „jó gazda gondossága” elvét, ami nem sértheti más közösség érdekeit és 

nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez. 
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- A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 8-10 projektjavaslat támogatását tervezi 

beérkezési sorrend, a projektek kidolgozottsága és indokoltsága alapján. A támogatni 

tervezett projektszám elérését követően beérkező projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság 

elutasíthatja. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

� Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  250 000Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000Ft 

 

1.7. Ügyfélkör: 

 Intenzitások Intenzitások LHH településen 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100% 100% 

Non-profit szervezetek 100% 100% 

Egyházi jogi személy 100% 100% 

 

1.8. Támogatható települések köre: 

Boba;  Borgáta;  Bögöt;  Bögöte;  Keléd;  Karakó;  Káld;  Jánosháza;  Jákfa;  Ikervár;  Hosszúpereszteg;  

Hegyfalu;  Gérce;  Sótony;  Porpác;  Vönöck;  Vashosszúfalu;  Vasegerszeg;  Vásárosmiske;  

Vámoscsalád;  Uraiújfalu;  Bejcgyertyános;  Kenyeri;  Kenéz;  Kemenesszentmárton;  

Kemenessömjén;  Kemenespálfa;  Kemenesmihályfa;  Kemenesmagasi;  Kemeneskápolna;  Tokorcs;  

Sitke;  Répcelak;  Rábapaty;  Pósfa;  Ostffyasszonyfa;  Nyőgér;  Nick;  Nemeskocs;  Nemeskeresztúr;  

Nagysimonyi;  Mesteri;  Mersevát;  Meggyeskovácsi;  Megyehíd;  Köcsk;  Kissomlyó;  Szergény;  

Szeleste;  Pecöl;  Pápoc;  Ölbő;  Zsédeny;  Egyházashetye;  Csönge;  Csánig;  Duka;  Csénye; 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

Árajánlat(ok) (másolat) 
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Műszaki leírás (eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén) (másolat) 

Építési tervdokumentáció (másolat) 

Tervdokumentáció és tervezői műszaki leírás – megújuló energia hasznosítását szolgáló 

épületgépészeti rendszer kiépítése esetén (másolat) 

Költségvetés az építési beruházásokhoz (másolat) 

Építési beruházás esetén a megvalósítási helyről 4db fotó 

Tulajdoni lap (másolat) 

Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (másolat) 

Megállapodás (ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél 

kizárólagos tulajdonában van) (másolat) 

Egyházi jogi személy –okirat/hatósági bizonyítvány/igazolás (másolat) 

Egyházi, belső egyházi jogi személy – hatósági bizonyítvány/egyházi igazolás (másolat) 

Önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a határozat kivonata (másolat) 

Idegen nyelven kiállított dokumentum magyar nyelvű fordítása (másolat) 

Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (másolat) 

Együttműködési megállapodás/-ok (a Sághegy Leader Egyesület formanyomtatványán, másolat) 

A projekt adatlap és a csatolt dokumentumok digitális adathordozón (CD/DVD) 
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2. számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: A.2.) Közbiztonság és tűzvédelem fejlesztése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Településkép kialakítása, fejlesztése, épített 

örökségünk fenntartása, élhetőbb élet kialakítása 

 

2.3.  HVS intézkedés leírása: A helyi polgárőr és tűzoltó egyesületek által 

használt létesítmények felújítására, bővítésére, az 

eszközpark korszerűsítésére. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: 

- A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 

költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő 

kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesíti támogatásban. A projektgazdának 

biztosítania kell a „jó gazda gondossága” elvét, ami nem sértheti más közösség érdekeit és 

nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez. 

- A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 8-10 projektjavaslat támogatását tervezi 

beérkezési sorrend, a projektek kidolgozottsága és indokoltsága alapján. A támogatni 

tervezett projektszám elérését követően beérkező projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság 

elutasíthatja. 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

� Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  250 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 
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2.7. Ügyfélkör: 

 Intenzitások Intenzitások LHH településen 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100% 100% 

Non-profit szervezetek 100% 100% 

 

2.8. Támogatható települések köre: 

Boba;  Borgáta;  Bögöt;  Bögöte;  Keléd;  Karakó;  Káld;  Jánosháza;  Jákfa;  Ikervár;  Hosszúpereszteg;  

Hegyfalu;  Gérce;  Sótony;  Porpác;  Vönöck;  Vashosszúfalu;  Vasegerszeg;  Vásárosmiske;  

Vámoscsalád;  Uraiújfalu;  Bejcgyertyános;  Kenyeri;  Kenéz;  Kemenesszentmárton;  

Kemenessömjén;  Kemenespálfa;  Kemenesmihályfa;  Kemenesmagasi;  Kemeneskápolna;  Tokorcs;  

Sitke;  Répcelak;  Rábapaty;  Pósfa;  Ostffyasszonyfa;  Nyőgér;  Nick;  Nemeskocs;  Nemeskeresztúr;  

Nagysimonyi;  Mesteri;  Mersevát;  Meggyeskovácsi;  Megyehíd;  Köcsk;  Kissomlyó;  Szergény;  

Szeleste;  Pecöl;  Pápoc;  Ölbő;  Zsédeny;  Egyházashetye;  Csönge;  Csánig;  Duka;  Csénye; 

 

2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Árajánlat(ok) (másolat) 

Műszaki leírás (eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén) (másolat) 

Építési tervdokumentáció (másolat) 

Tervdokumentáció és tervezői műszaki leírás – megújuló energia hasznosítását szolgáló 

épületgépészeti rendszer kiépítése esetén (másolat) 

Költségvetés az építési beruházásokhoz (másolat) 

Építési beruházás esetén a megvalósítási helyről 4db fotó 

Tulajdoni lap (másolat) 

Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (másolat) 

Megállapodás (ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél 

kizárólagos tulajdonában van) (másolat) 

Önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a határozat kivonata (másolat) 

Idegen nyelven kiállított dokumentum magyar nyelvű fordítása (másolat) 

Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (másolat) 

Együttműködési megállapodás/-ok (a Sághegy Leader Egyesület formanyomtatványán, másolat) 
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A projekt adatlap és a csatolt dokumentumok digitális adathordozón (CD/DVD) 
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3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: B.1.) A helyi vállalkozások és termelők 

versenyképességének növelése 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Térségi gazdasági potenciál erősítése, fiatalok és 

helyi vállalkozások bevonása a 

gazdaságfejlesztésbe 

 

3.3.  HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe a vidéki munkahelyek 

létrehozása vagy megőrzése érdekében a helyben 

termelt növényi és állati eredetű alapanyagok 

feldolgozására, a feldolgozást szolgáló üzem 

kialakítására, fejlesztésére, valamint a 

tevékenységhez kapcsolható eszközök 

beszerzésére, ezek által helyi termék előállítására. 

- Helyi termékek reklámozására, 

marketingstratégiájának kialakítására. - Támogatás 

vehető igénybe helyi termelők, feldolgozók 

együttműködésének létrehozására, közös 

weboldal fejlesztésére, webáruház létrehozására. 

– Támogatás vehető igénybe helyi mikro- és kis 

vállalkozások számára üzemterület kialakítására, 

bővítésére, tevékenységükhöz kapcsolható 

eszközök, gépek beszerzésére, amennyiben vállalja 

a pályázat keretei közt marketingtevékenység 

végrehajtását 

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

- A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 

költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő 

kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesíti támogatásban. A projektgazdának 

biztosítania kell a „jó gazda gondossága” elvét, ami nem sértheti más közösség érdekeit és 

nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez. 

- A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 8-10 projektjavaslat támogatását tervezi 

beérkezési sorrend, a projektek kidolgozottsága és indokoltsága alapján. A támogatni 
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tervezett projektszám elérését követően beérkező projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság 

elutasíthatja. 

- Az intézkedés keretében, ha az nem helyi termék fejlesztésére irányul, pályázat csak abban 

az esetben támogatható, ha a marketingtevékenység a beruházás támogatott részeként 

elszámolásra kerül. A kapcsolódó marketingelemek értéke maximum a nettó elszámolható 

kiadás 5%-a, de legfeljebb 1 000 000Ft. 

- A pályázó vállalja, hogy a vállalkozását a Sághegy Leader Egyesület honlapján megjelenteti. 

A honlapon közli elérhetőségét, vállalkozása profilját. 

- A pályázó vállalja, hogy együttműködik a Sághegy Leader Egyesülettel, részt vesz az 

egyesület által szervezett szakmai fórumokon, rendezvényeken, bemutatókon és szakmai 

tapasztalatcseréken. 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  250 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 50 000 000 Ft 

 

3.7.Ügyfélkör: 

 Intenzitások Intenzitások LHH településen 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100% 100% 

Non-profit szervezetek 100% 100% 

Egyházi jogi személy 100% 100% 

Mikro-kis vállalkozás 60% 65% 

Egyéni vállalkozó 60% 65% 

 

3.8.Támogatható települések köre: 

Boba;  Borgáta;  Bögöt;  Bögöte;  Keléd;  Karakó;  Káld;  Jánosháza;  Jákfa;  Ikervár;  Hosszúpereszteg;  
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Hegyfalu;  Gérce;  Sótony;  Porpác;  Vönöck;  Vashosszúfalu;  Vasegerszeg;  Vásárosmiske;  

Vámoscsalád;  Uraiújfalu;  Bejcgyertyános;  Kenyeri;  Kenéz;  Kemenesszentmárton;  

Kemenessömjén;  Kemenespálfa;  Kemenesmihályfa;  Kemenesmagasi;  Kemeneskápolna;  Tokorcs;  

Sitke;  Répcelak;  Rábapaty;  Pósfa;  Ostffyasszonyfa;  Nyőgér;  Nick;  Nemeskocs;  Nemeskeresztúr;  

Nagysimonyi;  Mesteri;  Mersevát;  Meggyeskovácsi;  Megyehíd;  Köcsk;  Kissomlyó;  Szergény;  

Szeleste;  Pecöl;  Pápoc;  Ölbő;  Zsédeny;  Egyházashetye;  Csönge;  Csánig;  Duka;  Csénye; 

 

3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Árajánlat(ok) (másolat) 

Műszaki leírás (eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén) (másolat) 

Építési tervdokumentáció (másolat) 

Tervdokumentáció és tervezői műszaki leírás – megújuló energia hasznosítását szolgáló 

épületgépészeti rendszer kiépítése esetén (másolat) 

Költségvetés az építési beruházásokhoz (másolat) 

Építési beruházás esetén a megvalósítási helyről 4db fotó 

Tulajdoni lap (másolat) 

Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (másolat) 

Megállapodás (ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél 

kizárólagos tulajdonában van) (másolat) 

Egyházi jogi személy –okirat/hatósági bizonyítvány/igazolás (másolat) 

Egyházi, belső egyházi jogi személy – hatósági bizonyítvány/egyházi igazolás (másolat) 

Önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a határozat kivonata (másolat) 

Idegen nyelven kiállított dokumentum magyar nyelvű fordítása (másolat) 

Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (másolat) 

Együttműködési megállapodás/-ok (a Sághegy Leader Egyesület formanyomtatványán, másolat) 

A projekt adatlap és a csatolt dokumentumok digitális adathordozón (CD/DVD) 
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4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: C.2.) Rendezvényszervezés és térségi kapcsolatok 

fejlesztése 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Az identitástudat erősítése, hagyományaink 

megőrzése, a térségi együttműködés fejlesztése 

 

4.3.  HVS intézkedés leírása: A helyi szervezetek kezdeményezésére, 

együttműködéseik fejlesztésére, a Leader 

szellemiségét tükröző közösségi, kulturális, sport 

és szakmai rendezvények lebonyolításának 

támogatása. 

 

4.4. Támogatási kritériumok: 

- A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 

költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő 

kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesíti támogatásban. A projektgazdának 

biztosítania kell a „jó gazda gondossága” elvét, ami nem sértheti más közösség érdekeit és 

nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez. 

- A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 40-50 projektjavaslat támogatását tervezi 

beérkezési sorrend, a projektek kidolgozottsága és indokoltsága alapján. A támogatni 

tervezett projektszám elérését követően beérkező projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság 

elutasíthatja. 

- A pályázó vállalja, hogy a rendezvény lebonyolítását együttműködés keretében valósítja 

meg. 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 
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4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 500 000 Ft 

 

4.7.Ügyfélkör: 

 Intenzitások Intenzitások LHH településen 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100% 100% 

Non-profit szervezetek 100% 100% 

Egyházi jogi személy 100% 100% 

Mikro-kis-közép vállalkozás 60% 65% 

Egyéni vállalkozó 60% 65% 

 

4.8.Támogatható települések köre: 

Boba;  Borgáta;  Bögöt;  Bögöte;  Keléd;  Karakó;  Káld;  Jánosháza;  Jákfa;  Ikervár;  Hosszúpereszteg;  

Hegyfalu;  Gérce;  Sótony;  Porpác;  Vönöck;  Vashosszúfalu;  Vasegerszeg;  Vásárosmiske;  

Vámoscsalád;  Uraiújfalu;  Bejcgyertyános;  Kenyeri;  Kenéz;  Kemenesszentmárton;  

Kemenessömjén;  Kemenespálfa;  Kemenesmihályfa;  Kemenesmagasi;  Kemeneskápolna;  Tokorcs;  

Sitke;  Répcelak;  Rábapaty;  Pósfa;  Ostffyasszonyfa;  Nyőgér;  Nick;  Nemeskocs;  Nemeskeresztúr;  

Nagysimonyi;  Mesteri;  Mersevát;  Meggyeskovácsi;  Megyehíd;  Köcsk;  Kissomlyó;  Szergény;  

Szeleste;  Pecöl;  Pápoc;  Ölbő;  Zsédeny;  Egyházashetye;  Csönge;  Csánig;  Duka;  Csénye; 

 

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Árajánlat(ok) (másolat) 

Műszaki leírás (eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén) (másolat) 

Egyházi jogi személy –okirat/hatósági bizonyítvány/igazolás (másolat) 

Egyházi, belső egyházi jogi személy – hatósági bizonyítvány/egyházi igazolás (másolat) 

Önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a határozat kivonata (másolat) 

Idegen nyelven kiállított dokumentum magyar nyelvű fordítása (másolat) 

Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (másolat) 
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Együttműködési megállapodás/-ok (a Sághegy Leader Egyesület formanyomtatványán, másolat) 

A projekt adatlap és a csatolt dokumentumok digitális adathordozón (CD/DVD) 
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5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése: C.4.) Természeti és kulturális örökségünk védelme, 

megőrzése és fenntartása 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Az identitástudat erősítése, hagyományaink 

megőrzése, a térségi együttműködés fejlesztése 

 

5.3.  HVS intézkedés leírása: Kulturális (tárgyi és szellemi) örökségünk 

megőrzésének érdekében tájházak, falumúzeumok 

kialakítására és fejlesztésére, helytörténeti 

kiállítások megrendezésére, tematikus kulturális 

utak kialakítására. - Hagyományőrző és kulturális 

egyesületek tevékenységéhez kapcsolt 

eszközbeszerzésre. - Természeti örökségünk 

megőrzésének érdekében, tematikus turisztikai 

utak, tanösvények kialakítására, fejlesztésére. - 

Természetvédő egyesületek tevékenységéhez 

kapcsolt eszközbeszerzésre. – A helyi kulturális 

igényekhez igazodva az épített és tárgyi örökség 

megóvása, új kezdeményezések felkarolása. 

 

5.4. Támogatási kritériumok: 

- A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 

költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő 

kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesíti támogatásban. A projektgazdának 

biztosítania kell a „jó gazda gondossága” elvét, ami nem sértheti más közösség érdekeit és 

nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez. 

- A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 8-10 projektjavaslat támogatását tervezi 

beérkezési sorrend, a projektek kidolgozottsága és indokoltsága alapján. A támogatni 

tervezett projektszám elérését követően beérkező projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság 

elutasíthatja. 

- A pályázó vállalja, hogy a beruházást együttműködés keretében valósítja meg. 
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5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  250 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör: 

 Intenzitások Intenzitások LHH településen 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100% 100% 

Non-profit szervezetek 100% 100% 

Egyházi jogi személy 100% 100% 

Mikro-kis-közép vállalkozás 60% 65% 

Egyéni vállalkozó 60% 65% 

 

5.8.Támogatható települések köre: 

Boba;  Borgáta;  Bögöt;  Bögöte;  Keléd;  Karakó;  Káld;  Jánosháza;  Jákfa;  Ikervár;  Hosszúpereszteg;  

Hegyfalu;  Gérce;  Sótony;  Porpác;  Vönöck;  Vashosszúfalu;  Vasegerszeg;  Vásárosmiske;  

Vámoscsalád;  Uraiújfalu;  Bejcgyertyános;  Kenyeri;  Kenéz;  Kemenesszentmárton;  

Kemenessömjén;  Kemenespálfa;  Kemenesmihályfa;  Kemenesmagasi;  Kemeneskápolna;  Tokorcs;  

Sitke;  Répcelak;  Rábapaty;  Pósfa;  Ostffyasszonyfa;  Nyőgér;  Nick;  Nemeskocs;  Nemeskeresztúr;  

Nagysimonyi;  Mesteri;  Mersevát;  Meggyeskovácsi;  Megyehíd;  Köcsk;  Kissomlyó;  Szergény;  

Szeleste;  Pecöl;  Pápoc;  Ölbő;  Zsédeny;  Egyházashetye;  Csönge;  Csánig;  Duka;  Csénye; 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Árajánlat(ok) (másolat) 

Műszaki leírás (eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén) (másolat) 

Építési tervdokumentáció (másolat) 

Tervdokumentáció és tervezői műszaki leírás – megújuló energia hasznosítását szolgáló 
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épületgépészeti rendszer kiépítése esetén (másolat) 

Költségvetés az építési beruházásokhoz (másolat) 

Építési beruházás esetén a megvalósítási helyről 4db fotó 

Tulajdoni lap (másolat) 

Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (másolat) 

Megállapodás (ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél 

kizárólagos tulajdonában van) (másolat) 

Egyházi jogi személy –okirat/hatósági bizonyítvány/igazolás (másolat) 

Egyházi, belső egyházi jogi személy – hatósági bizonyítvány/egyházi igazolás (másolat) 

Önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a határozat kivonata (másolat) 

Idegen nyelven kiállított dokumentum magyar nyelvű fordítása (másolat) 

Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (másolat) 

Együttműködési megállapodás/-ok (a Sághegy Leader Egyesület formanyomtatványán, másolat) 

A projekt adatlap és a csatolt dokumentumok digitális adathordozón (CD/DVD) 
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6. számú intézkedés 

 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: D.1.) Falusi szálláshelyek kialakítása és fejlesztése, 

a térségre jellemző, szálláshelyhez nem köthető 

turisztikai attrakció fejlesztése 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Turisztikai fejlesztések és szolgáltatások bővítése, 

aktív pihenés feltételeinek biztosítása 

 

6.3.  HVS intézkedés leírása: - Falusi szálláshelyek létrehozására és felújítására. 

A fejlesztéshez kapcsolódó falusi, és ökoturisztikai 

fejlesztések, beruházások infrastrukturális és 

szolgáltatási feltételeinek, marketingjének 

támogatására. A szálláshely fejlesztés a 239/2009 

(X.20.) Kormány rendelet alapján közösségi 

szálláshelyek, falusi szálláshelyek fejlesztésére, 

valamint ezenkívül lovas turisztikai szolgáltatás és 

lovas pihenőhelyek kialakítására, vízi, szakrális- és 

aktív turizmus fejlesztésére. 

- A szálláshelyhez nem kapcsolódó turisztikai 

tevékenységek fejlesztésére, 

marketingtevékenység bővítésére, 

együttműködési hálózatok kialakítására. A 

turisztikai tevékenységhez kapcsolódó rendezvény 

szervezésére és megvalósítására. 

 

6.4. Támogatási kritériumok: 

- A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, 

költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő 

kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesíti támogatásban. A projektgazdának 

biztosítania kell a „jó gazda gondossága” elvét, ami nem sértheti más közösség érdekeit és 

nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez. 

- A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 8-10 projektjavaslat támogatását tervezi 

beérkezési sorrend, a projektek kidolgozottsága és indokoltsága alapján. A támogatni 

tervezett projektszám elérését követően beérkező projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság 
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elutasíthatja. 

- Az intézkedés keretében pályázat csak abban az esetben támogatható, ha a 

marketingtevékenység a beruházás támogatott részeként elszámolásra kerül. A kapcsolódó 

marketingelemek értéke maximum a nettó elszámolható kiadás 5%-a, de legfeljebb 

1 000 000Ft vagy; 

- A beruházás részeként elszámolásra kerül a turisztikai tevékenységhez kapcsolódó 1db 

rendezvény, értéke maximum a nettó elszámolható kiadás 5%-a, de legfeljebb 1 000 000Ft. 

- A pályázó vállalja, hogy a beruházást együttműködés keretében valósítja meg. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  250 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 50 000 000 Ft 

 

6.7.Ügyfélkör: 

 Intenzitások Intenzitások LHH településen 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100% 100% 

Non-profit szervezetek 100% 100% 

Egyházi jogi személy 100% 100% 

Mikro-kis vállalkozás 60% 65% 

Egyéni vállalkozó 60% 65% 

Természetes személy 60% 65% 

 

6.8.Támogatható települések köre: 

Boba;  Borgáta;  Bögöt;  Bögöte;  Keléd;  Karakó;  Káld;  Jánosháza;  Jákfa;  Ikervár;  Hosszúpereszteg;  

Hegyfalu;  Gérce;  Sótony;  Porpác;  Vönöck;  Vashosszúfalu;  Vasegerszeg;  Vásárosmiske;  

Vámoscsalád;  Uraiújfalu;  Bejcgyertyános;  Kenyeri;  Kenéz;  Kemenesszentmárton;  
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Kemenessömjén;  Kemenespálfa;  Kemenesmihályfa;  Kemenesmagasi;  Kemeneskápolna;  Tokorcs;  

Sitke;  Répcelak;  Rábapaty;  Pósfa;  Ostffyasszonyfa;  Nyőgér;  Nick;  Nemeskocs;  Nemeskeresztúr;  

Nagysimonyi;  Mesteri;  Mersevát;  Meggyeskovácsi;  Megyehíd;  Köcsk;  Kissomlyó;  Szergény;  

Szeleste;  Pecöl;  Pápoc;  Ölbő;  Zsédeny;  Egyházashetye;  Csönge;  Csánig;  Duka;  Csénye; 

 

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Árajánlat(ok) (másolat) 

Műszaki leírás (eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén) (másolat) 

Építési tervdokumentáció (másolat) 

Tervdokumentáció és tervezői műszaki leírás – megújuló energia hasznosítását szolgáló 

épületgépészeti rendszer kiépítése esetén (másolat) 

Költségvetés az építési beruházásokhoz (másolat) 

Építési beruházás esetén a megvalósítási helyről 4db fotó 

Tulajdoni lap (másolat) 

Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (másolat) 

Megállapodás (ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél 

kizárólagos tulajdonában van) (másolat) 

Egyházi jogi személy –okirat/hatósági bizonyítvány/igazolás (másolat) 

Egyházi, belső egyházi jogi személy – hatósági bizonyítvány/egyházi igazolás (másolat) 

Önkormányzat képviselőtestületének vagy a társulási tanácsnak a határozat kivonata (másolat) 

Idegen nyelven kiállított dokumentum magyar nyelvű fordítása (másolat) 

Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (másolat) 

Együttműködési megállapodás/-ok (a Sághegy Leader Egyesület formanyomtatványán, másolat) 

A projekt adatlap és a csatolt dokumentumok digitális adathordozón (CD/DVD) 
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5.2. Projekt adatlap 

PROJEKT ADATLAP 

 

A Sághegy Leader Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja: 

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 
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1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

 

2.2. HVS cél megjelölése: 

  A - Településkép kialakítása, fejlesztése, épített örökségünk fenntartása, élhetőbb élet kialakítása 

 B - Térségi gazdasági potenciál erősítése, fiatalok és helyi vállalkozások bevonása a 

gazdaságfejlesztésbe 

  C - Az identitástudat erősítése, hagyományaink megőrzése, a térségi együttműködés fejlesztése 

  D - Turisztikai fejlesztések és szolgáltatások bővítése, aktív pihenés feltételeinek biztosítása 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

  A.1.) - Sportolási feltételek javítása 

 A.2.) - Közbiztonság és tűzvédelem fejlesztése 

  B.1.) - A helyi vállalkozások és termelők versenyképességének növelése 

  C.1.) - Rendezvényszervezés és térségi kapcsolatok fejlesztése 

  C.2.) - Természeti és kulturális örökségünk védelme, megőrzése és fenntartása 

  D.1.) - Szálláshelyek kialakítása és fejlesztése, a térségre jellemző, szálláshelyhez nem köthető 

turisztikai attrakció fejlesztése 
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2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

 építés 

 gépbeszerzés 

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 marketing 

 egyéb 

 

2.5. Megvalósítás tervezett helyszíne (Település, Közterület, Házszám, Helyrajzi szám): 

 

 

2.6. A jelenlegi helyzet leírása, bemutatása (max. 2000 karakter): 

 

 

 

2.7. A tervezett projekt célja (max. 2000 karakter): 

 

 

 

2.8. A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való 

illeszkedés kifejtése, a LEADER alapelvek megjelentetése (max. 3000 karakter): 
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2.9. Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége:         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

2.10. Nyilatkozat 

 

A projekt adatlap benyújtásával vállalom, hogy a Helyi Bíráló Bizottság által hozott pozitív döntést 

követően, a projekt ügyfélkapun keresztüli benyújtásának a Helyi Bíráló Bizottság támogató 

nyilatkozat kiállítását követően 30napon belül eleget teszek, a projekt költségvetését pozitív irányba 

nem módosítom. 

 

 

Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

 

 

Dátum:       

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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5.3. Projekt adatlap kitöltési útmutató 

PROJEKT ADATLAP kitöltési útmutató 

 

A Sághegy Leader Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat 

benyújtásához 

 

 

A projekt adatlap kitöltéséhez köteles minden LEADER HACS kitöltési útmutatót mellékelni. Az IH által 

előírt minimum adattartalomhoz mellékeljük pontok szerint a kitöltési útmutatót, mellyel a LEADER 

HACS által elkészített útmutató kiegészítendő.  

  

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a 

teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre 

jogosult neve (amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély esetén az 

állandó lakcím. 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az 

esetben kell kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

Ügyfél minősítés kódja: Jelölje be a szervezeti formájának megfelelő kódot. (dupla kattintás a minősítés 

előtti jelölőnégyzeten, majd a felugró ablakban az Alapérték/Jelöltre állítása) 

Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az 

elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe 

venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az 

elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. 

HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából 

megfogalmazott intézkedés megnevezése. 
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Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül 

kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is 

megjelölhető. (dupla kattintás a tevékenység előtti jelölőnégyzeten, majd a felugró ablakban az 

Alapérték/Jelöltre állítása) 

Megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER HACS illetékességi területén lévő település megnevezése, 

ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják megvalósítani. 

A jelenlegi helyzet leírása, bemutatása (max. 2000 karakter):  

A tervezett projekt célja (2000 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 

megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a LEADER 

HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való 

illeszkedés kifejtése, a LEADER alapelvek megjelentetése (3000 karakter): A konkrét fejlesztés és a 

projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER 

forrásból igényelt támogatás összege. 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 
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5.4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadásáról szóló közgyűlési 

jegyzőkönyv határozat kivonatai 

HVS felülvizsgálati jegyzőkönyv minimum tartalma 

 

LEADER HACS megnevezése: Sághegy Leader Egyesület 

 

Az ülés formája (pl. elnökségi ülés, közgyűlés stb.): közgyűlés 

Helyszín: 9756. Ikervár, József Attila utca 85. /Batthyány Lajos Művelődési Ház-IKSZT/ 

Időpont: 2013. év április hó 08. napján 17:00 óra 

Meghívottak, résztvevők köre: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Napirendek 

1) Tájékoztató szervezeti és működési kérdésekről; 

2) Sághegy Leader Egyesület Alapszabályának módosítása; 

3) A Sághegy Leader Egyesület elnökének, alelnökének, 3 elnökségi tagjának, felügyelő bizottság 
elnökének és 2 felügyelő bizottsági tagjának megválasztása; 

4) Helyi Bíráló Bizottság megválasztása; 

5) Sághegy Leader Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. elfogadása; 

6) 2013. évi költségvetés elfogadása; 

7) Egyebek. 

 

JEGYZŐKÖNYV kivonat 
 

amely készült a SÁGHEGY LEADER EGYESÜLET  

2013. év április hó 08. napján 17:00 órakor megtartott közgyűléséről 

 

4. napirendi pont: 
 
Németh Rudolfné munkaszervezet vezető elmondta, hogy a helyi döntéshozatal végrehajtása érdekében, a 

LEADER HACS által saját tagjaiból megválasztott szerve a Helyi Bíráló Bizottság, mely támogató vagy 

elutasító határozattal zárja a benyújtott projekt vizsgálatát. A HBB döntés alapja a projektjavaslat 

jogszabályoknak való megfeleltetése, valamint a HACS célkitűzésének és LEADER tervében 

megfogalmazott intézkedéseknek való megfeleltetése. A HBB tagjai és póttagjai kizárólag a LEADER 

HACS rendes tagjai lehet. A HBB legalább 5 tagból és 4 póttagból áll a folyamatos határozatképesség 
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fenntartása érdekében. A civil és üzleti szféra HBB tagságon belüli kötelező aránya legalább 50%. (Ezt a 

póttagokkal együtt is fenn kell tartani). A tagok mandátuma megválasztásukkal kezdődik és a LEADER 

HACS-ra vonatkozóan a benyújtás felfüggesztéséig tart kivéve, ha a HBB Szervezeti és Működési 

Szabályzata másképp rendelkezik. 

 

Levezető elnök javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg a kötelezően létrehozandó Helyi Bíráló 

Bizottságot. A Bizottság javasolt tagjai: Keresztes István elnök, Patyi Elemér alelnök, Erdélyi János, 

Dóczi Attila, dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna elnökségi tagok. Póttagok: Kurucz Attila, a Kurucz 

Team Kft. képviselője, Novák Elemér, a A Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány elnöke, Bertáné 

Dörnyei Judit, a Szív Egyesület elnöke, Pásti József, a Rába (p) ART Társulat elnöke. 

 

3/(2013. 04. 08.) számú közgyűlési határozat: 
 

A Közgyűlés – titkos szavazással – 86 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül - a Helyi Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg a 

Sághegy Leader Egyesület elnökségét: 

 

Elnök: Keresztes István, alelnök: Patyi Elemér, Erdélyi János, Dóczi Attila, dr. 

Mesterházyné Jánosa Magdolna elnökségi tagok.  

 

Póttagok: Kurucz Attila (Kurucz Team Kft. képviselője), Novák Elemér (A Nicki Szent 

Anna Templomért Alapítvány elnöke), Bertáné Dörnyei Judit (Szív Egyesület elnöke), 

Pásti József (Rába (p) ART Társulat elnöke) 
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JEGYZŐKÖNYV kivonat 
 

amely készült a SÁGHEGY LEADER EGYESÜLET 

2013. év április hó 08. napján 17:00 órakor megtartott közgyűléséről 

 

5. napirendi pont 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának menete 

Németh Rudolfné munkaszervezet vezető rövid ismertetőben foglalja össze a 2013. évi felülvizsgálat főbb 

lépéseit, szükségszerűségét, indokoltságát. 

Levezető elnök javasolja a Közgyűlésnek a HVS felülvizsgálat menetének elfogadását. 

 

4/(2013. 04. 08.) számú közgyűlési határozat: 
 

A Közgyűlés 86 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálat menetének ismertetését. 

 

Levezető elnök felkéri Bartos Róbert pályázati referenst, hogy ismertesse a felülvizsgálat során 

véglegessé vált Célkitűzések, Intézkedések, LEADER Terv, HVS mellékletek tartalmát. 

 

Levezető elnök javasolja a közgyűlésnek a Sághegy Leader Egyesület Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiájának és mellékleteinek elfogadását. 

 

5/(2013. 04. 08.) számú közgyűlési határozat: 
 

A közgyűlés 86 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a 

Sághegy Leader Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját, mellékleteit, valamint 

felhatalmazza a Sághegy Leader Egyesület elnökségét, hogy az esetleges 

Vidékfejlesztési Minisztériumi észrevételek korrekcióját közgyűlés összehívása 

nélkül elvégezhesse a közgyűlés által elfogadott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában. 
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5.5. Összesítő adatlap 

Összesítő adatlap 

 

 

LEADER HACS neve: Sághegy Leader Egyesület 

 

HVS címe: Sághegy Leader Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. 

 

Fő célkitűzések megnevezése (a sorok bővíthetőek): 

A. Településkép kialakítása, fejlesztése, épített örökségünk fenntartása, élhetőbb élet kialakítása 

 

Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek) 

 

A.1.) Sportolási feltételek javítása 

 

 

A.2.)  Közbiztonság és tűzvédelem fejlesztése 

 

 

 

B.  Térségi gazdasági potenciál erősítése, fiatalok és helyi vállalkozások bevonása a 

gazdaságfejlesztésbe 

 

Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek) 

 

B.1.) A helyi vállalkozások és termelők versenyképességének növelése 
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C. Az identitástudat erősítése, hagyományaink megőrzése, a térségi együttműködés fejlesztése 

 

Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek) 

 

C.1.) Rendezvényszervezés és térségi kapcsolatok fejlesztése 

 

 

C.2.) Természeti és kulturális örökségünk védelme, megőrzése és fenntartása 

 

 

D. Turisztikai fejlesztések és szolgáltatások bővítése, aktív pihenés feltételeinek biztosítása 

 

Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek) 

 

D.1.) Szálláshelyek kialakítása és fejlesztése, a térségre jellemző, szálláshelyhez nem köthető turisztikai 

attrakció fejlesztése 

 

 

 

Gazdaságfejlesztésre allokált forrás: 193 089 879 forint 

 

Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás: 208 879 128 forint 

 

 

  _________________________  _________________________ 

LEADER HACS elnök aláírása  Munkaszervezet vezető aláírása 

 

 


