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Vezetői összefoglaló
A 2015-re a térségünk vállalkozásai számos új munkahellyel gyarapodva komoly versenytársai lettek a
fejlettebb területen lévő társaiknak. Civil szervezeteink megfelelő körülmények között, korszerűbb
technikai háttérrel végzik tevékenységüket, így járulva hozzá a társadalmi problémák hatékonyabb
kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez, a térségen belüli és a térségek közötti kapcsolatok
ápolásához. Térségünk egyik fő kiugrási lehetősége a gyógyturizmus, melynek egyre magasabb
színvonala reményeink szerint a jövőben is hozzájárul térségünk népszerűsítéséhez, gazdasági
fellendüléséhez. Turisztikai szempontból a különféle szálláslehetőségek kapacitásainak és
szolgáltatásaik színvonalának növelésével többszörösére kívánjuk növelni a vendégéjszakák számát a
korábbi évekhez képest. Sokszínű térségi programkínálatunkat tovább szélesítve a hazai és külföldi
turisták minden igényét igyekszünk kielégíteni. Helyi termékeink egyre népszerűbbek, megjelentek a
helyi piacainkon, nagyobb termelői vásárainkon. Ehhez kapcsolódóan igyekszünk minden olyan
lehetőséget megragadni és kezdeményezést támogatni, amely a marketing eszközök alkalmazásával is
hozzájárul ezen termékek további népszerűsítéséhez. Reményeink szerint, folytatva az eddigi utunkat,
kis településeink megszépülnek, fontosabb közösségi és helyi védelem alatt álló épületeik fel lesznek
újítva, szép parkokkal, igényes pihenőhelyekkel rendelkeznek majd, törekvéseink nyomán kialakításra
kerülnek színvonalas rendezvényterek, melyek otthont adhatnak a települések közösségépítő
rendezvényeinek. Kis településeink közintézményei közül egyre több korszerű, megújuló energiát
hasznosító eszközökkel van felszerelve, amely a költségmegtakarítás mellett a megújuló energia
népszerűsítését is szolgálja. Településeink szabadtéri sportlétesítményei, sportolásra alkalmasak,
kiszolgáló épületei több településen felújítása kerültek. A térségben a képzések szervezésében,
koordinálásában és irányításában szerepet vállaló szolgáltató központ is működik, mely tanácsadással,
internet hozzáféréssel segítséget nyújt az arra rászorulók részére. A képzési programok egy része arra
irányul, hogy olyan tudással ruházza fel a tanulni vágyókat, mely igazodik a vidék társadalmi –
gazdasági igényeihez és a jó elhelyezkedési lehetőség esélyét biztosítja a térségen belül. A képzési
program másik fő része a helyi hagyományos mesterségeknek a fiatalabb generációk részére történő
továbbadását célozza meg. Ezen képzési programok céljait egyesületünk is magáénak érzi, így
lehetőségeihez mérten, minden szinten hozzá kíván járulni a programok sikeréhez. Településeinken jól
működő polgárőrségek találhatóak, nagyobb közterületeink térfigyelő kamerával vannak ellátva.
A HFS kifejezett célja, hogy rámutasson a térségben rejlő társadalmi-gazdasági-kulturális potenciálra
és ezek kihasználásának módjára. A kitörési lehetőségek a következő területeken jelentkeznek:







turisztikai tevékenységek ösztönzése
mikro- és kisvállalkozások fejlesztése
helyi bio- és megújuló-energia ágazat fejlesztése
falufejlesztés és a vidéki életminőség javítása
helyi termékek értéknövekedésének és piacra jutásának elősegítése
humán erőforrás fejlesztése






hagyományőrző rendezvények, fesztiválok, megrendezése
térségi és térségek közötti együttműködések fejlesztése
helyi örökségek megőrzése, fejlesztése
településeink közbiztonságának javítása

Véleményünk szerint a térségben a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület egyfajta katalizátor
szerepet tölthet be, hozzájárulva a fejlesztések sikeréhez, a térségi aktivitási készség fejlődéséhez, a
térségi kapcsolatok kialakulásához és fenntartásához, a jó gyakorlatok terjesztéséhez és a szolidáris,
segítő szemléletmód kialakulásához.

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési
Program céljaihoz
A partnerségi megállapodás a következő öt, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban
korábban meghatározott fő nemzeti fejlesztési prioritást hivatott megvalósítani:
1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása.
2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási
szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre).
3. Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése.
4. A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése.
5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása.
A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület (továbbiakban: NKVE) az 1. (A gazdasági szereplők
versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása), a 4. (A társadalmi felzárkózási
és népesedési kihívások kezelése) és az 5. (A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések
megvalósítása) pontokban megfogalmazottakhoz kíván hozzájárulni saját hatáskörében.
Fontosnak tartjuk az operatív programok kapcsán érvényesíteni a szinergiát, kiváltképp a
Vidékfejlesztési Program (továbbiakban VP) vonatkozásában.
A helyi gazdaságfejlesztés kapcsán kiemelten kezeljük a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez való
hozzájárulást, a nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának ösztönzését, a kis gazdasági szereplők
együttműködéseinek elősegítését. A helyi infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés vonatkozásában a
szolidáris gazdálkodás együttműködéseinek kialakítását célzó kezdeményezéseket szeretnénk
támogatni, továbbá az alapvető szolgáltatások fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket a vidéki
térségekben. Igyekszünk ezek vonatkozásában megtalálni azon térségre jellemző, specifikus,
ugyanakkor a VP célkitűzéseihez és fejlesztési területeihez illeszkedő egyedi elképzeléseket támogatni,
melyek utat nyitnak a további fejlesztések előtt.

2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A HFS elkészítésének fontos részét képezi, hogy felmérjük a térségben élő emberek, szervezetek és
vállalkozások elképzeléseit arról, hogy milyen fejlesztésekre van szükségük. Ennek érdekében a
Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület a nyilvánosság széles körű biztosítottságának érdekében
folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján a HFS tervezéssel kapcsolatos híreket és az eddig megtett
lépéseket, elért eredményeket (Sajnálatos módon az elmúlt fél évben az oldalunkat folyamatos hacker
támadások érik, miknek következtében a honlap helyreállítása még mindig problémát okoz, így addig
az aktuális híreink a www.ketpo.hu -n a hírek fül alatt találhatók.). A fentieken kívül, az esélyegyenlőség
biztosítsa érdekében hirdetményt helyeztünk el a HACS területén található valamennyi önkormányzati
hivatal hirdetőtábláján. A hirdetmény tájékoztatja az esetlegesen internet-hozzáféréssel nem rendelkező
lakosságot a HFS elkészítésének megindításáról, szakaszairól, a nyilvános indító fórumok, megbeszélés
helyéről és idejéről, a HACS munkaszervezetének elérhetőségeiről. A tájékoztatáson túlmenően
fontosnak tartjuk, hogy a HFS kidolgozásával kapcsolatban minden érintett személy, vállalkozás és
szervezet elmondhassa véleményét, javaslatait, észrevételeit. Ennek érdekében a HACS illetékességi
területén található mind a tíz településen fórumot tartottunk 2015. novemberében, a községházákon
illetve a polgármesteri hivatalokban. A fórumok pontos helyszíneit és időpontjait honlapunkon és
önkormányzataink hirdetőtábláin tettük közzé. Sajnos a fórumok látogatottsága alacsonynak volt
mondható, az emberek többsége inkább elkérte a projekt adatlapokat kitöltésre. Mindemellett egyedi
tájékoztatásra is lehetőséget adtunk és adunk előzetes telefonos egyeztetés után, erre eddig összesen két
alkalommal jelentkeztek. A tervezés kapcsán kapcsolatot teremtünk a Contact Mentálhigénés
Konzultáció Szolgálattal, mely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyében tevékenykedő civil szervezetekkel,
valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációján dolgozó szervezetekkel tartják a
kapcsolatot napi szinten, ezzel igyekeztünk a kevésbé mobil közösségeket is aktivizálni, bevonni.
Segítségükkel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz is eljutottak adatlapjaink. Az egyeztetések
során kiderült, hogy a hátrányos helyzetű csoportok legnagyobb problémája még ma is a társadalmi
beilleszkedés és a munkavállalás. Ezért lényegesnek tartjuk, hogy azok támogatása a cselekvési tervben
kiemelt helyen szerepeljen. Igyekeztünk felmérni a megyei és különösképpen a HACS működési
területére vonatkoztatatott szükségleteket. A megyei fejlesztési igényekhez történő illeszkedés okán
szintén kapcsolatot létesítettünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.-vel, amely számos megyei területfejlesztési programban, projektben vett részt, így
rálátással bír olyan, az NKVE HACS működési területén zajló összekapcsolódó terület- és
vidékfejlesztési folyamatokra is, melyek megoldandó problémákat vetnek fel, amikre a kialakított HFS
reagálni képes. A hátrányos helyzetű csoportok elérése végett és a teljes képalkotás érdekében,
egyeztetéseket folytattunk a Jász-Nagykun-Szolnok megye történelmi egyházainak képviselőivel, az
általuk fenntartott intézményekkel, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat képviselőivel is. A HFS nyitó megbeszélésén 2015.11.11.-én mindhárom szféra
képviseltette magát összesen 6-7 fővel, azonban a meghirdetés ellenére is, csak egy résztvevő volt, aki

nem egyesületi (HACS) tag. A résztvevő HACS tagok aktívan közreműködtek a megbeszélés interaktív
formájának fenntartásában, elvállalták a részvételt a tervezési folyamatban. Név szerint: Unginé Gonda
Mária HACS ügyintéző, Vida Tamás Túrkeve polgármestere, Fehér Péter vállalkozó, Szabó József a
református egyház képviseletében, Bander József nonprofit szervezet képviseletében, és Surányi Zsolt
mint a HACS munkaszervezet vezető. A projekt adatlapjainkat eljutattuk a területünk minden település
önkormányzatához, azzal a kéréssel, hogy küldjék ki a helyi vállalkozóknak és nonprofit szervezeteknek
kitöltésre, ezzel segítve munkánkat. A régi ügyfeleinket telefonon hívtuk és kértük segítségüket a HFS
megtervezésében. A partnereink szívesen válaszoltak minden kérdésünkre, minden esetben pozitív
visszajelzést kaptunk a terveinkről, terveikről. Szép számú projekt adatlapot kaptunk (24 db) melyek
főként vállalkozásfejlesztésre (7 db), turisztikai kínálat fejlesztésére (10 db), közösségi programok
megvalósítására (4 db) és helyi termékek megjelentetésére, népszerűsítésére (3 db) irányultak. A HFS
megtervezésében próbáltunk minden igényt kielégíteni. A már fentebb említett projekt adatlapok
tartalmából, a településeken megtartott fórumokon elhangzottakból és a nyitómegbeszélésen felmerült
ötletekből határoztuk meg jövőképünket, valamint átfogó és specifikus céljainkat, szem előtt tartva az
operatív programokat. 2015.12.01.-én megtartottuk az egyesület közgyűlését. A tagokkal ismertettük a
HFS draft verzióját. A közgyűlés a benne foglaltakat elfogadta. A tagok elégedettek voltak a tervezési
folyamatban résztvevők munkájával. A továbbiakban benyújtásra kerülhet a pályázati anyag. (1.
mérföldkő)
A HFS végleges formájának megvalósításáig tartunk még egy közgyűlést valamint két elnökségi ülést,
hogy az esetleges hiánypótlásokat megvitassuk a tervezési munkacsoporttal. Így biztosítottnak látjuk,
hogy mindenkinek lehetősége van közreműködni egy teljesebb, minden igényt kielégítő HFS
megvalósításában. (2. mérföldkő)

3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság
meghatározása
Az Alföld közepén, Jász-Nagykun-Szolnok megyében elhelyezkedő Helyi Akciócsoport területe:
1256.49 km. A teljes külterülettel jogosult települések száma: 3 db, míg a teljes területtel jogosult
települések száma: 7 db, így összesen 10 település tartozik az NKVE működési területéhez. Ezen
működési területen a támogatásra jogosult lakónépesség: 19080 fő. (1. sz. mellékelt)
A népesség homogénnek tekinthető, a kisebbségek aránya a teljes lakosság számához mérten alacsony,
a kulturális és hagyománybéli identitástudat nagyon hasonló. Népszámlálási adatokat figyelembe véve
legnagyobb arányban a roma népesség van jelen a térségben, arányuk az országos értéket meghaladja,
azonban jócskán elmarad a megyei értékektől. (2. sz. melléklet)
Sajnálatos módon megállapítható, hogy a HACS működési területének közös jellemzője, hogy a
természetes szaporodás csökkenő tendenciát mutat, mind a megyei mind pedig az országos átlagot
meghaladva, 2013-ban elérve a -5,3%-ot (3. sz. melléklet)
Térségi együttműködések tekintetében kiemelkedőnek számít és majdnem minden települést érint az
önkormányzatok és az egyházak együttműködése a közösségi oktatás területén. Több hozzánk tartozó
településen teljes egészében, vagy részben a történelmi egyházak segítenek a közoktatási intézmények
működtetésében azáltal, hogy átveszik azok irányítását. Az oktatás tekintetében a kisebb települések
között is fellelhető együttműködés, hiszen a kevés iskolás korú gyermek miatt, több helyen az iskolát
be kellett zárni, így a szomszéd településre, városba járnak a gyermekek tanulni.
A HFS tervezett fejlesztéseihez kapcsolódóan kiemelendő a fejlesztések megvalósításához szükséges
erőforrások felmérése. Mivel a tervezett fejlesztések utófinanszírozottak, valamint egy részük
megvalósításához önerő szükségeltetik, fontos felmérni, hogy a szükséges erőforrások megtalálhatóake. A humán erőforrások tekintetében elmondható, hogy elég magas a munkanélküliségi ráta még a
szakirányú végzettséggel rendelkezők körében is. A fizikai megvalósítás tekintetében a tapasztalatunk
az, hogy kellően magas arányú a megvalósítás. A pénzügyi erőforrásokat tekintve a településeken
található bankok megfelelő fedezet ellenében, körültekintő mérlegelés után, nem zárkóznak el a
projektek pénzügyi előfinanszírozásától. Mindemellett számos olyan vállalkozó, vállalkozás is
megtalálható a körzetben, akinek a pénzügyi fedezet előteremtése belső finanszírozásból is megy.

4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
4.1 Helyzetfeltárás
A HACS területének legfontosabb problémája, hogy a jövedelmezőségi viszonyok tekintetében
jelentősen elmarad az országos átlagtól. Magas a munkanélküliség és a hátrányos helyzetűek aránya. A
térség infrastrukturális ellátottsága sem megfelelő. A környezeti problémák közül a nyári szárazság és
a csapadékos időszakokban rendre visszatérő belvíz van a legnagyobb hatással az itteniek életére, mivel
a népesség legnagyobb részének bevétele a mezőgazdaságból vagy azzal szorosan összefüggő
szolgáltatási tevékenységből származik. A legfontosabb társadalmi problémák között kell megemlíteni
a lakosság rohamosan növekvő elöregedését, a fiatalok térségből történő elvándorlását, az aktív keresők
arányának csökkenését és a viszonylag nagy arányban jelen levő roma kisebbség foglalkoztatási
problémáit. Sajnos az elmúlt évek adatai alapján a lakosságszám egyre csökken, azonban a
munkanélküliek száma szintén csökkenő tendenciát mutat részben a közmunka program bevezetésének
köszönhetően.
Hátrányos helyzetű csoportok:
Roma népesség: Az átlagnál jóval magasabb közöttük a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya. Jelentős részük él az ország hátrányos helyzetű keleti, északkeleti, délnyugati
régióiban, rossz tömegközlekedéssel rendelkező, munkalehetőséget alig kínáló kistelepüléseken. A
roma embereket igen gyakran sújtja diszkrimináció, ami megnehezíti a munkaerőpiacra való
belépésüket. Az elmúlt évek romákra vonatkozó foglalkoztatási, oktatási, területi-települési adatai
együttesen arra utalnak, hogy kialakulóban van egy olyan etnikus szegénység, mely minden
szempontból tartósan kívül reked a társadalmon, és ezt a helyzetet gyermekei számára is nagy eséllyel
átörökíti. A romák társadalmi integrációjának kulcskérdése esélyegyenlőségük horizontális
érvényesítése.
Alacsony iskolai végzettségű emberek: Magyarország alacsony gazdasági aktivitási és foglalkoztatási
rátájában meghatározó szerepe van a legalacsonyabb iskolázottságúak (nyolc osztályt vagy kevesebbet
végzettek) nemzetközi összehasonlításban alacsony foglalkoztatási arányának.
Fogyatékossággal élő emberek: Jellemzően a hátrányos helyzetű régiókban, kisebb településeken,
községekben nagyobb a fogyatékossággal élő emberek aránya. Önálló életvitelüket és
munkavállalásukat gyakran a diszkrimináció és a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés alacsony
mértéke is hátráltatja.
Nők: Bár a törvény lehetőséget ad arra, hogy a gyermekgondozási ellátásokat az anyák és az apák azonos
feltételekkel vegyék igénybe, túlnyomórészt a nők élnek ezzel a lehetőséggel. Az ellátást igénybevevők
háromnegyede szeretne újra munkába állni vagy vállalkozóvá válni, ami növekvő trendet jelent a 3 és 6
évvel ezelőtti adatokhoz képest.

Fiatalok: a fiatalok hosszabb ideig tanulnak, egyre inkább kitolódik a munkába állás időpontja. A
kilencvenes években megkezdődött oktatási expanzió növelte az oktatásban töltött időt és az oktatásban
résztvevők számát, ami az általános képzettségi szint növekedése mellett hozzájárult a munkaerő-piaci
feszültségek csökkentéséhez is. Ugyanakkor ez az expanzió nem a gazdaság igényeihez igazodó
szerkezetben ment végbe, és ezért ma már az iskolarendszerből kilépő fiatalok elhelyezkedési
nehézségei is egyre súlyosabb problémát jelentenek. Jelentős és növekvő tendenciát mutat a középfokú
oktatásból való lemorzsolódás is, amely meghatározó szerepet játszik az alacsony iskolai végzettségű
népesség újratermelődésében. A fiatalok elhelyezkedését – különösen az ország keleti régióinak
lemaradó és stagnáló térségeiben – a munkahelyhiány is nehezíti, és hogy a munkaadók inkább már
gyakorlattal rendelkező munkavállalókat keresnek, és nem szívesen vállalják a pályakezdők betanítását.
Az elköltözők általában nagyrészt a magasabban kvalifikált réteghez tartoznak. Jellemző még a térségre
a képzetlenebb rétegek más térségekbe történő ingázása, sokszor 100-150 kilométeres távolságba is,
főként összeszerelő- és egyéb ipari, termelő üzemekben végzett munka kapcsán. A térségben 10
település található, melyek közül 4 városi jogállású (Törökszentmiklós, Kisújszállás, Mezőtúr,
Túrkeve), 6 pedig község (Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Kengyel Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék). A 10
településből egyébként ez a hat község a hátrányos helyzetű települések közé tartozik. A térség
községeire jellemző, hogy az egyébként is csekély népességük folyamatosan csökkenő tendenciát mutat
az elvándorlás és az elöregedés miatt. Többségük – talán Kétpót kivéve – nehezen és csak rossz
minőségű közúton megközelíthető, melyek mindenképpen fejlesztendőek. A korábbi mezőgazdasági
termelőszövetkezetek széthullásával tartós munkanélküliség keletkezett ezeken a településeken.
A községek önkormányzatai és azok intézményei sok esetben súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek,
saját bevételekkel nem igazán rendelkeznek, a helyi adókból származó bevételek pedig nem jelentősek.
Ezen viszonyok és ez a tőkeszegény környezet a vállalkozási kedvet is jócskán visszaveti. A
korábbiakban leírtak szerint a térség településein a legnagyobb számú kisebbség a roma kisebbség. A
teljes népesség számához viszonyítva különösen magas az arányuk Törökszentmiklós, Kisújszállás,
Túrkeve és Mezőtúr településeken. A térség jövedelmi szintje alacsonyabb, mint az országos átlag, a
lakosság iskolázottsági szintje ugyan növekszik, de még mindig elmarad az országos átlagtól.
A regisztrált munkanélküliek száma 2013-ra 993 főre csökkent az előző éves 1580 főhöz viszonyítva,
ami nagyon jó eredmények tekinthető. (4. sz. melléklet). Szintén csökkent a munkanélküliségi ráta, a
2013-as évben ez az érték 8%-ra csökkent, amely ugyan elmarad az országos átlagtól, azonban a megyei
értékeknél jobb. A nyilvántartott munkanélküliek körében magas a szellemi foglalkozásúak és a
pályakezdők aránya. Szintén csökkenés tapasztalható a munkanélküliek csoportján belül a tartós
munkanélküliek számában, amely a 2013-as évre az országos és a megyei átlagnál is jobb, 44,85-os
értéket mutat (4.sz. melléklet). A térség az Alföld közepén elhelyezkedő Jász-Nagykun-Szolnok megye
sajátságos vidékfejlesztési célterülete.

Tradicionális történelmi múltjában és jelenében egyaránt meghatározó az agrártevékenység, amely
mellett a fejlett és világszerte ismert kézműipari hagyományok is fontos szerepet töltenek be. A térséget
alkotó tíz településből három mezőváros jellegű kisváros, amelyek küzdenek a klasszikus alföldi
mezővárosi válság felemás problémájával. Ez a probléma leginkább abban ölt testet, hogy mára sem
oldódtak meg az agrár-jellegű problémák, a termelési szerkezeti nehézségek és a technikai színvonal
sok esetben nem versenyképes, ugyanakkor az itt élők jelentős része mégis a mezőgazdaságtól függ,
ugyanakkor a kistérségek ipara jelenleg sem teljes körűen kiépített így nem tud alternatívát, kitörési
pontot kínálni a térség lakossága számára. Ez nem új keletű jelenség, lényegében visszanyúlik a múlt
század derekán elindult ár- és belvíz-mentesítési munkálatok időszakáig, melynek következménye volt
egy századokon át kifejlődött ártéri- és fokgazdálkodás teljes felszámolódása. Ezt a gazdálkodási- és
életmódot váltotta fel napjainkra egy teljesen más módon megnyilvánuló tájgazdálkodás, az egész
agrárium minden vonatkozásban (földhasználat, tulajdonviszonyok, termesztés-, tenyésztés, piaci
helyzet, stb.) gyökeres változáson ment keresztül. Ezt a vajúdó, felemás állapotot tette még kritikusabbá
az 1960-as évektől az összes előzményével és hátrányával a kollektivizálás, majd az 1970-es évektől az
akkori térségfejlesztési és vidéki ipartelepítési politika. A rendszerváltással pedig ismételten minden
alapjaiban változott meg a korábbi viszonyokhoz képest.
A térség a megye keleti részének észak-déli vonulatában helyezkedik el. A 4-es számú főútvonal érinti
Törökszentmiklóst és Kisújszállást a 46–os főútvonal pedig Mezőtúrt. Ezek a települések, valamint
Kétpó község vasúton is megközelíthetőek. Mesterszállás, Mezőhék, Túrkeve és Kétpó valamint
Tiszatenyő, Kengyel, Tiszapüspöki települések közúti megközelíthetőségei fejlesztésre szorulnak, az
utak rossz állapota miatt. A megyében elfoglalt helyéből adódóan több megyével és régióval is határos.
Közúti megközelíthetőségi viszonyai szempontjából prognosztizálható, hogy jövőbeni fejlődésére
meghatározó szerepet fog gyakorolni a 4-es számú országos főközlekedési út korszerű gyorsforgalmi
úttá történő átépítési programjának megvalósítása. A térség térkapcsolatai jónak mondhatóak.
A térség környezeti állapotát szemlélve egyértelműen látszik a klasszikus értelemben vett agrártáj. A
térség az Alföld centrumában fekvő Közép-Tiszavidék keleti peremén, a Szolnok-Túri síkon, 80-95 m
közötti magasságban elhelyezkedő alacsony ármentes-, de belvízzel erősen veszélyeztetett síkság,
kisebb része enyhén hullámos. Az elhagyott folyómedrek és a lösszel fedett felszínek jelentenek
domborzati változatosságot. A térség reliefenergiája alacsony. Átlagosan 2-4, de valamennyi terület
benne van a 0-5 tartományban. A térség egészére általánosan a rendkívül kis szintkülönbség jellemző,
sokszor még a néhány 10 cm-es terepszintkülönbség is eldönti, hogy az időszakosan megjelenő
vízborítás mely területeket önti el. A táj e látszólagos egyhangúság ellenére rendkívül mozaikos
szerkezetű. Az egykori ártáj (Tisza, Körös, Berettyó) ma is őrzi karakterét, amely belvizes időszakban
látványosan meg is jelenik. Ár- és belvízi veszélyeztetettség tekintetében az Alföld egyik legsajátosabb
területe. A térségben mindig a víz volt és maradt a táj legfontosabb formáló, lényeget adó jellemzője.
Egyszer a hiánya, másszor a vízfelesleg, sőt annak károsító bősége jelent problémát a mezőgazdaság
számára, ez a térség jövőbeni sorsát is alapvetően meghatározza. Vízrendszerének meghatározó eleme
a Hortobágy-Berettyó, amibe a Sáros-ér, a Villogó csatorna, a Kakat-ér és több mesterséges vízfolyás
csatlakozik. A térségnek számos tava és mesterséges tava van, melyeknek összterülete kb. 2.000 ha.

A főbb területhasználati módokat vizsgálva általánosan elmondható, hogy az ipari és szolgáltató jellegű
tevékenységek döntő többsége (néhány kivételtől eltekintve) a települések belterületén helyezkedik el.
A külterület nagy részét a szántók teszik ki, ami nem meglepő a térség több évszázados mezőgazdasági
múltjára való tekintettel.
Kiterjedésben ezt követik a gyep területek (rétek, legelők).
A települések belterületének közvetlen tőszomszédságában kisebb-nagyobb kertek és halastavak
sorakoznak, ellenben az erdőterületek nagysága igen alacsony, a térségben.
Ennek ellenére a vidék nem szűkölködik védett természeti értékekben, mint például: a Mezőtúrt és
Mesterszállást érintő Körös-völgyi Természetvédelmi Terület; illetve a Mezőtúrt és Túrkevét érintő
Körös-Maros Nemzeti Park.
A gazdasági környezet vonatkozásában jelentős átalakulás volt megfigyelhető a kilencvenes években.
A mezőgazdasági szektor válsága és az ipari termelés visszaesése gyökeresen megváltoztatta a
foglalkoztatottak ágazati szerkezetét. A Nagykunság foglalkoztatottainak ágazati szerkezete
valamelyest eltér a megyei szerkezettől, és sajátos képet mutat. A térség gazdasága javarészt csak a
mezőgazdasághoz kapcsolódik.
A foglalkoztatottak nagy része a mezőgazdaságban dolgozik de az ipar, építőipar szerepe is igen
jelentős, ez az országos átlag feletti értékeket mutat, míg a szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az
országos átlaggal nagyjából megegyezik.
A térségben a vállalkozások szektor szerinti megoszlása alapján a kereskedelem és a főként
mezőgazdasági jellegű gépjavítás dominál (29%), emellett kiemelt fontosságúak az ingatlanügyletek,
gazdasági szolgáltatások (16%), a bányászat, a feldolgozóipar, a villamos energia-, gáz-, gőz- és
vízellátás (13%), az építőipar (12%) aránya is. Foglalkoztatás szempontjából a bányászat,
feldolgozóipar, villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás (30%) és a közigazgatás, védelem,
társadalombiztosítás, oktatás, egészségügy (26%) dominálnak. Emellett a kereskedelem,
(mezőgazdasági gép) javítás (12%) és a mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás (10%) jutnak
komolyabb szerephez. Alapjában véve azt mondhatjuk, hogy a bányászat, feldolgozóipar, villamos
energia-, gáz-, gőz-,vízellátás szektorban néhány nagyvállalat; a kereskedelem, javítás szektorban sok
kis vállalat van jelen. A többi szektort pedig kis- és középvállalatok képviselik. (2014-es adatok alapján)
A térség lakosságának jelentős része számára a 11 legnagyobb foglalkoztató valamelyike biztosítja a
munkát, melyek a következőek:



Syngenta Seeds – Mezőtúr- Vetőmaggyártás












Contarex Kft. - Kisújszállás – Egyéb mezőgazdasági gép gyártása - Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-,vízellátás
Rafi – Hungaria Kft. - Mezőtúr - Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása - Bányászat,
feldolgozóipar, villamos energia-, gáz-, gőz-,vízellátás
Mezőtúr Városi Korház Rendelőintézet Kft. - Mezőtúr – Fekvőbeteg-ellátás – Közszféra
Túri Cipőgyártó és Ker. Kft – Mezőtúr – Lábbeligyártás - Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-,vízellátás
Ábrahám és Társa Kft. - Túrkeve - Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Ingatlanügyletek,
gazdasági szolgáltatás
Nagykun 2000 Zrt. - Kisújszállás - Vegyes gazdálkodás - Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
vadgazdálkodás
Elegant Keve Kft. - Túrkeve - Bőrruházat gyártása - Bányászat, feldolgozóipar, villamos
energia-, gáz-, gőz-, vízellátás – 115 fő
Vart Special Kft. - Mezőtúr - Fémszerkezet gyártása - Bányászat, feldolgozóipar, villamos
energia-, gáz-, gőz-, vízellátás – 115 fő
Claas Hungária Kft. – Törökszentmiklós - Egyéb mezőgazdasági gép gyártása - Bányászat,
feldolgozóipar, villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás
Vogel & Noot talajtechnika kft. – Törökszentmiklós - Egyéb mezőgazdasági gép gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás

A települési mellékút hálózat rossz állapotát is figyelembe véve a térség közlekedési infrastrukturális
szempontból két részre osztható. A városok főútvonalakon viszonylagosan jól megközelíthetőek,
Túrkevét kivéve vasúti kapcsolattal is rendelkeznek. Törökszentmiklós, Kisújszállás a 4-es főút mentén
a fővárostól kb. 1,5-2 óra távolságra, Mezőtúr a 46-os út mentén szintén kb. 2 óra távolságra helyezkedik
el . Vonattal is tartható a két, két óra 15 perces menetidő. Fontos lenne azonban a térség fejlődése
szempontjából a 4-es főútvonalnak gyorsforgalmi úttá történő fejlesztése és a települési belső
úthálózatok fejlesztése. A települések beltéri úthálózata nagyobb részben pormentesített műút, kisebb
részben földút. Azonban a pormentesített utak is nagy részben felújításra, kátyúzásra szorulnak. A
települések közötti közúti kapcsolatok szintén mindenképpen fejlesztésre szorulnak, a Kétpóra,
Mesterszállásra, Mezőhékre, Tiszapüspökibe, Tiszatenyőre bevezető utak nagyon rossz állapotban
vannak. A térség elérhetősége szempontjából nagyon fontos Kisújszállást Ecsegfalvával összekötő
útszakaszról, valamint a Mezőtúr – Kunszentmárton és Mezőtúrt Szarvassal összekötő útról. A térség
elérhetősége szempontjából fontos lenne megépíteni a Túrkevét Dévaványával összekötő utat, valamint
a Körösön szükség lenne egy hídra Mezőtúr és Szarvas között, a jelenlegi komp helyett, mely csak
tavaszi-őszi időszakban üzemel.
Telekommunikációs infrastruktúra szempontjából a térség jól ellátott. A településeken szélessávú és
mobil internet, kábel tv jelen van, vagy jelenleg is folyik a kiépítésük. A települések vezetékes és
mobiltelefon lefedettsége megoldott.
Minden településen van vezetékes gáz, és ivóvíz. A városok szennyvíz csatornázottságának kiépítettsége
jónak mondható.

A települések kommunális hulladékának elhelyezése a kétpói szemétlerakóban történik. Minden
településen található óvodai szolgáltatás. A községekben a települések anyagi problémái miatt az alsó
és felső tagozatos általános iskolai képzés folyamatosan a környező városokba integrálódik (Mezőtúr,
Túrkeve, Törökszentmiklós, Kisújszállás). A térség minden városában van középiskolai és szakiskolai
képzés.
Törökszentmiklóson működik Rendelő Intézet, Mezőtúron pedig Városi Kórház azonban az
alapellátáson kívüli speciális igényeket a szolnoki kórház képes csak kielégíteni.
A térség gazdasági stabilitása a nagy-foglalkoztatókra épül (kis és közép vállalatok).
Ezek esetleges kivonulása komoly szociális nehézségeket jelentenének a térségnek, mind helyi adó
bevétel szempontjából, mind szociális szempontból. Azonban egy-két komolyabb nagyberuházással a
munkanélküliség is jelentősen csökkenthető lenne. A térségben két Ipari Park található. A már kiépített
Mezőtúri Ipari Parkban 121 főt foglalkoztatnak és további betelepülő vállalatokra lenne szüksége a
további fejlődéshez. A szükséges hátteret biztosító kiszolgáló szolgáltatások megjelenését és
támogatását kiemelt feladatunknak tartjuk. A kis- és közép vállalkozások száma magas, és a
foglalkoztatásban komoly szerepet vállalnak, főleg a feldolgozó ipar területén (mezőgazdasági,
fémipari, könnyűipari, faipari társas vállalkozások). Ebből a szempontból még komolyabb szerepet
töltenek be a kereskedelmi és szolgáltató cégek. Kis és középvállalkozások alkalmazzák a térség
munkavállalóinak jelentős részét. A térség mikrovállalkozásainak száma nagyon magas, sok esetben
viszont tőkehiánnyal küzdenek és javarészt önfoglalkoztatóak, így ezen tendencia ellen szintén fel
szükséges lépni. Itt említhető meg, hogy a mikro-méretű vállalkozások gazdasági szerkezetüket illetően,
döntően kereskedelmi és szolgáltató jellegűek. Gazdasági potenciáljuk igen alacsony, adófizetési
képességük csekély, fejlődési lehetőségük gyakorlatilag nincs. A mikrovállalkozások technológiai
fejlesztésével – tőkeinjekció révén - javulhat piaci pozíciójuk és jövedelemtermelő képességük. Az
országos átlaghoz képes magas a vállalkozások száma. Ez azzal magyarázható, hogy sok az
"önfoglakoztató kényszervállalkozás", ahol a rendszerváltás következtében munkahelyüket elvesztő
emberek próbálnak jövedelemhez jutni több-kevesebb sikerrel.
A mezőgazdasági termelők és őstermelők a birtokkoncentráció problémájával küzdenek, és emellett
még mindig magas a foglalkoztatásban betöltött szerepük. Látható tendencia, hogy csökken a kevés
hektáros családi gazdaságok száma, és a több száz – több ezer hektáros "latifundiumok" veszik át a volt
termelőszövetkezetek szerepét.
A társadalmi környezetet vizsgálatakor világosan látszik, hogy egy jól működő térségi, vidékfejlesztés
nem működhet a partnerség elve nélkül. A fenntarthatóság, a megvalósíthatóság és a relevancia a
projektek, projekttervek megvalósításának legfontosabb jellemzői. A térségi együttműködéseknek is így
kell megvalósulniuk. Az önkormányzatnak fontos szerepe van a városok, községek életében, mind
szerepkörét illetve jogi funkcióját tekintve, és véleményünk szerint ide kell beolvasztani a vállalkozók
és civilek tevékenységét is. A mezőtúri és törökszentmiklósi járások munkájában részt vesznek a már
megalakult Civil Fórumok. Kiemelhető a térség civil szervezeti közül a túrkevei székhelyű NIMFEA
egyesület, amely természet- és környezetvédelmi feladatok ellátásával foglalkozik. Meg kell említeni a

Kisújszállási Városvédő- és Szépítő Egyesületet, mely fontos szerepet játszik a város mindennapi
kulturális életében. A térségben és azon kívül is kiemelkedő kulturális szerepet tölt be a Túrkevéért
Alapítvány.
A LEADER program tapasztalatai rávilágítottak arra, ha érdekeltté tesszük a vállalkozókat és a civil
szervezeteket a helyi fejlesztésekben, akkor kiválóan együttműködnek az önkormányzatokkal. Ezek a
programok és települések beruházásainak tapasztalatai azt mutatják, hogy a helyi vállalkozók és a civil
szervezetek igen is fontosnak tartják saját településük fejlődését. Ha továbbra is érintettek a civil
szervezetek a helyi beruházásokban és a helyi foglalkoztatási paraméterek javításában, akkor a 20142020 közötti időszakban is segíthetik a térségben történő fejlesztések megvalósítását, új
projektötleteikkel a térség legfontosabb szereplőivé válhatnak. Többségük a következő területeken
tevékenykedik: oktatás, szabadidő, kultúra, sport, szociális ellátás, településfejlesztés, lakásügy. A jól
működő civil szervezetek mellett meg kell említeni a „halott”, vagy „félhalott” állapotban lévő civil
szervezeteket is.
Ezek a szervezetek sokszor nem bejegyzett szervezetek, így pl. a Nemzeti Civil Alapprogram pályázati
forrásaira sem jogosultak, emellett a legtöbb szervezet ilyen jellegű inaktivitásának fő oka, hogy napi
anyagi gondokkal küzdenek.
A kialakult munkaerő-piaci viszony több okra vezethető vissza. A térség a magyarországi gazdasági
pólusoktól távol eső terület és a megyeszékhelytől is 40-50 km-es távolságra található. Kevés a
betelepülő vállalakozás és hiányzik a külföldi tőke. A helyi erőforrásokra alapozott gazdaság jelenleg
nem tud több munkaerőt foglalkoztatni. Jelentős fejlesztések, beruházások oldanák csak meg a térség
foglalkoztatási problémáit, ehhez azonban szükség lenne egy erősebb nemzetgazdasági háttérre.
Megfigyelhető egyfajta kettősség is a térségben, mivel a helyi erőforrások csak kis mértékben
kiaknázottak az szintén jelenlévő munkanélküliség mellett. A nyugdíjrendszer korábban lehetőséget
biztosított a korkedvezményes, és előnyugdíjazás igénybevételére, és sokan választották a növekvő
munkanélküliség helyett a rokkantnyugdíjazást. A helyi termékek feldolgozása és helyi erőforrásaink
jobb kihasználása véleményünk szerint több életképes mikrovállalkozásnak adhat majd lehetőséget,
hogy meghatározó piaci szereplővé és foglalkoztatóvá léphessenek elő a térségben, megteremtve ezzel
a hátrányos helyzetű és tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának lehetőségét és az
esélyegyenlőségi szempontok maximális érvényesülését.

Összegzés:
Szükségletek tekintetében legfontosabb, hogy a már működő mikro- és kisvállalkozások tovább
működjenek, sőt fejlődjenek, melynek következtében a foglalkoztatottság arány is nő. A
foglalkoztatásnál kiemelt figyelmet kell szánni a hátrányos helyzetűekre, mivel az ők foglalkoztatásba
való be- illetve, visszakerülése gazdasági szempontból is nagy jelentőséggel bír.
Adottságaink jók, aránylag magas a kkv-k száma, egyre nagyobb teret hódítanak a hagyományőrző
mesterségek, egyre több fiatal érzi úgy, hogy saját lábára kell állnia és indít el valamilyen vállalkozást,
őstermelői tevékenységet. Véleményünk szerint fontos, hogy a nem mezőgazdasági jellegű mikro

vállalkozások kiemelt fejlesztési lehetőséget (forrásokat) kaphassanak a technológiai és kis léptékű
infrastrukturális fejlesztéseikhez. Természeti adottságaink kiválóak a mezőgazdaság tekintetében, ezért
is fontos az őstermelők támogatása is, hogy minél stabilabb alapokat tudjanak maguknak megteremteni.
Lehetőségeinket mind a hagyományos kézműves ipar, mind a mezőgazdaság tekintetében ki kell
használni, hiszen a térségben csak így lehet gazdasági növekedést produkálni.

4.2 A 2007-2013-as HVS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések
A Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. illetékességi területén a 147/2007 FVM
rendelet alapján 1.222.286.900 Ft fejlesztési forrás állt rendelkezésre. A felhasználható keretösszeg
allokációját az alábbi grafikon szemlélteti.
A benyújtott támogatási igény összege
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Az ÚMVP III. tengely kiírásának első körében összesen 42db pályázat érkezett be a Nagykunságért
Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. munkaszervezetéhez. Ebből 32db pályázat tartozott a nyertes
pályázatok közé. Összesen 509.712.024 Forintnyi összeg került lekötésre az alábbi bontásban.

700 000 000,00 Ft
600 000 000,00 Ft
500 000 000,00 Ft
400 000 000,00 Ft
300 000 000,00 Ft
200 000 000,00 Ft
100 000 000,00 Ft
0,00 Ft
Falumegújítás-fejlesztés Mikrovállalkozások

Turisztika

Vidéki örökség megőrzése

A beérkezett III. tengelyes pályázatok
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A fejlesztések többsége nem hátrányos helyzetű területeket történt, csupán négy pályázat érintett
hátrányos helyzetű területet, ezt részben az önerő hiánya indokolja.
Az ÚMVP III. tengely második körében és a IV tengely első körében összesen 33db pályázat érkezett
be a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. munkaszervezetéhez. A 33db benyújtott
pályázat közül 16db a III. tengelyre, 17db pedig a IV. tengelyre (LEADER) érkezett.
III.tengely pályázatai
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Összesen 16 db pályázat érkezett be a III. tengely jogcímeire. Ebből 12 db a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére, 4 db pedig a turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányult. A vidéki
örökség megőrzésére, valamint falumegújításra- és fejlesztésre nem érkezett be egyetlen pályázat sem.
A benyújtott pályázatok támogatási igénye együttesen 310.053.487 forint. Ebből a mikrovállalkozások

létrehozására és fejlesztésére 148.713.694 forintot, míg a turisztikai tevékenységek ösztönzésére
161.339.793 forintot igényeltek.
A fentiekből jól látható, hogy a turisztikai célú fejlesztésekre benyújtott pályázatok jóval
fajsúlyosabbak, mint a mikrovállalkozásokat érintők. Egy turisztikai fejlesztésre igényelt támogatás
átlagosan 40,3 millió forint, ami több mint háromszorosa egy mikrovállalkozás fejlesztésére irányuló
átlagos támogatási igénynek (12,4 millió forint).

A benyújtott támogatási igény összege
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére igénybe vehető források döntő részét a pályázók eszközbeszerzésre kívánták felhasználni,
illetve akadt egy pályázó, aki autókozmetikai műhely kialakítását tűzte ki céljául. Az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányuló forrásokat
magán- és ifjúsági szálláshelyek, továbbá kézműves ház és fedett lovarda kialakítására vették igénybe.
A továbbiakban várhatóan fennmarad a jelenlegi tendencia, miszerint a rendelkezésre álló források nagy
részét a vállalkozók továbbra is döntően eszközbeszerzésre kívánják fordítani. Emellett az
idegenforgalomban érdekelt, a tréségben már eddig is sikerrel tevékenykedő szervezetek és
magánszemélyek néhány nagyobb forrásigényű beruházást kívánnak időről-időre megvalósítani.

IV. tengely (LEADER) pályázata
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Összesen 17 pályázat érkezett be a IV. tengely (LEADER) jogkörébe. Ezek közül 11 a közösségi célú
fejlesztés, 2 a vállalkozási alapú fejlesztés, 2 a rendezvény, 1 a képzés és 1 a térségek közötti és
nemzetközi együttműködés jogcíme alá tartozik. A benyújtott pályázatok támogatási igénye együttesen
34 millió 213 ezer 247 forint. Ebből a közösségi célú fejlesztések 19 millió, a vállalkozási alapú
fejlesztések 5,9 millió, a képzés 4,9 millió, a rendezvény 3,5 millió, a térségek közötti és nemzetközi
együttműködés pedig 815 ezer forintos összeggel részesedik. Az egy pályázatra eső átlagos támogatási
összeg alapján a legfajsúlyosabb jogcímeknek a képzést és a vállalkozási alapú fejlesztéseket kell
tekintenünk. Ennél kisebb hangsúlyt kapnak a rendezvények és a közösségi célú fejlesztések, a térségek
közötti és nemzetközi együttműködések pedig egészen eltörpülnek az előzőek mellett.
A közösségi célú fejlesztések jogcímen belül három célterületre lehetett pályázni. Ezek név szerint a
következők: általános ügyfélszolgálati központok létrehozása, civil szervezetek szolgáltatásainak
fejlesztése és a település idegenforgalmi fejlődését elősegítő marketing tevékenység támogatása. Az első
célterületre nem érkezett be pályázat. A pályázatok többsége a civil szervezetek szolgáltatásainak
fejlesztése célterületre érkezett, azon belül is eszközbeszerzésre és felújításra, de döntően az előbbire.
A település idegenforgalmi fejlődését elősegítő marketing tevékenység támogatása célterület keretében
turisztikai információs táblák kihelyezésére pályáztak.
A vállalkozási alapú fejlesztések jogcím keretében a helyi termékek előállítása, feldolgozása,
értékesítése és marketingje célterületre lehetett pályázatokat benyújtani. Ide egy húsfeldolgozó bolt
tulajdonosa, illetve egy fafaragó részéről érkezett támogatási igény.
A képzés jogcím alatt a helyi speciális képzési és átképzési célterületre érkezett egy hagyományőrző
mesterség megőrzéséhez és továbbadásához kapcsolódó pályázat.

A rendezvény jogcím alatt a helyi identitás megőrzésére, fejlesztésére szolgáló rendezvények
támogatása célterületre érkezett két pályázat. Mindkét pályázó települési önkormányzat volt, akik a
rendszeresen, évről-évre megrendezésre kerülő falunapjukra igényeltek támogatást.
A térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcíme alatt két célterületre lehetett pályázatot
benyújtani. Nevezetesen a szomszédos helyi közösségek közötti komplex együttműködés és a
nemzetközi együttműködések fejlesztése határainkon túli helyi közösségekkel célterületekre. Utóbbira
nem érkezett be pályázat. A szomszédos helyi közösségek közötti komplex együttműködés célterület
keretein belül egy turisztikai portál kialakítására igényeltek támogatást.

A benyújtott támogatási igény összege
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Várhatóan továbbra is a civil szervezetek eszközbeszerzésére érkezik be a legtöbb pályázat, ezek
azonban többnyire kisebb összegű támogatások, azonban rendkívül célirányosan és jól hasznosíthatóak.
A vállalkozások fejlesztése, a képzés, a rendezvények már nagyobb összegeket igényelnek, de az ilyen
irányú pályázatok száma alacsony. A korábbi HVS-ünk megvalósítása kapcsán is a turisztikai
beruházások támogatását kiemelten kezeltük, véleményünk szerint ezen célirány megtartása a
továbbiakban is fontos, ugyanakkor a korábbi évek tapasztalataiból merítve a látszat-turisztikai
beruházásokat, ahol valós fenntartható eredmény és a célközönség (térségbe látogató turisták) számára
is érzékelhető hasznot nem realizáló beruházásokat nem kívánunk támogatni. Fontosnak tartjuk, hogy a
térségi karakterhez nem illeszkedő, életképtelen ötletek ne nyerjenek teret, a kifejezetten a térségi
értékekhez illeszkedő azokra épülő beruházások és programok számára a jövőben prioritást biztosítunk.
Eredmények tekintetében elmondhatjuk, hogy a nyertes pályázatok mintegy 95%-a megvalósításra
került. Kiemelkedő a turisztikai célú fejlesztések aránya, ami köszönhető az utóbbi években a
településeinken üzemeltetett termálfürdőknek, valamint a hagyományőrzés fontosságát hangsúlyozó
civil szervezeteknek.

4.3 A HFS-t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások
A HFS tervezés során körültekintő vizsgálat alá kerültek a 2014-2020-as fejlesztési időszak Operatív
Programjai (továbbiakban: OP), mivel az ezekben megfogalmazott célokhoz szeretnénk térségünkben
hozzájárulni, nyilvánvalóan a helyi adottságokat figyelembe véve, kiegészítő jelleggel, az OP-kban
meghatározott intézkedések hatásfokát növelve. Ennek vonatkozásában vizsgálatra került a HACS
működési területének karakterisztikájához (mezőgazdasági jelleg) leginkább releváns Vidékfejlesztési
Program, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program, a 2014-2020-as fejlesztési időszak gerincét
képző Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a területünkön élő lakosság,
helyzetfeltárásban leírt problémáira leginkább reflektálni képes Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program, valamint a megújuló energia felhasználás és az ezáltali költségcsökkentés vonatkozásában a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program is. Az összefüggéseket és kapcsolódási pontokat
nevezett OP-khoz a következő felsorolás tartalmazza:
1. A Vidékfejlesztési Programban (VP):
A helyi gazdaságfejlesztés:
- a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez való hozzájárulás
- a nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának ösztönzése
- a kis gazdasági szereplők együttműködéseinek elősegítése
A helyi infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés:
- a szolidáris gazdálkodás együttműködéseinek kialakítása
- az alapvető szolgáltatások fejlesztésére irányuló kezdeményezések a vidéki térségekben
Kiemelten kívánjuk támogatni azon kezdeményezések megvalósulását, melyek során kifejezetten helyi
termékek jutnak piacra, kerülnek gyártásra és népszerűsítésre a helyi (térségi) egyedi jelleg
kihangsúlyozása mellett. Kiemelten kívánjuk kezelni továbbá az alapvető gazdasági, szolgáltatási és
társadalmi feltételrendszer megteremtésére irányuló kezdeményezéseket és fejlesztési elképzeléseket,
mert hisszük, hogy a térség hosszútávú sikerességének és fejlődésének ez az egyik alapköve.
2. A Terület és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP):
- foglalkoztatás bővítése, térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
- energiahatékonyság javítása
- szegénység csökkentése (kiemelten a kistelepüléseken)
- környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (1.1.1.1 tematikus cél)

- a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni
küzdelem (1.1.1.1 tematikus cél)
- a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése (TOP- 4.
prioritás tengely)
A foglalkoztatás bővítését célzó fejlesztési elképzeléseket, kiemelten a kistelepüléseken kívánjuk
támogatni, az energiahatékonyság javítását, környezetvédelmet és az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítását célzó fejlesztéseket főként önkormányzati közreműködéssel kívánjuk
elérni akár közintézményekben lefolytatott fizikai fejlesztések, akár szemléletformáló programok,
kezdeményezések támogatása által, együttműködés keretei között. A szegénység csökkentésére,
társadalmi együttműködés erősítésére, helyi közösségi szolgáltatások fejlesztésére irányuló képzési,
fejlesztési, felkészítő programokat és kezdeményezéseket szintén kiemelten kívánjuk kezelni
hozzájárulva a TOP 1.1.1.1 tematikus céljaiban megfogalmazottakhoz.
3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP):
Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása (1. prioritás tengely)
- vállalkozói szellem előmozdítása
- kapacitásbővítés támogatása
- nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program (turisztikai szektor térségi problémáira
reagálva)
A környezet fenntartható és erőforrás-hatékony gazdasági fejlesztése (4. prioritás tengely)
Turizmus (7. prioritás tengely)
- versenyképes turisztikai kínálat
- természeti és kulturális örökség megőrzése
- társadalmi innováció és transznacionális együttműködések
A térségi jógyakorlatokat bemutató kezdeményezések támogatásával, népszerűsítésével kívánunk
hozzájárulni a vállalkozói kedv előmozdításához, fontosnak gondoljuk azokat a beruházásokat
ösztönözni, melyek a beruházás hatására bővítik humánkapacitásaikat. Kiemelten igyekszünk kezelni
minden térségi turisztikai kínálatot színesítő beruházást támogatni, amelyekre valóban igény
mutatkozik. Fontosnak tartjuk, hogy ezen kezdeményezések a térségi hagyományok tiszteletben tartása
mellett mai köntösbe öltöztessék mondandójukat, elérve ezzel a térség fiatalabb generációit is, ill.
képesek legyenek a térségbe vonzani a turistaközönséget. Lehetőségeinkhez mérten hozzá kívánunk
járulni a környezet megóvását figyelembevevő, fenntarthatóságra összpontosító, térségi gazdasági

fejlesztéshez, valamint kiegészíteni a GINOP 7. prioritását, olyan turisztikai alapfeltételek
megteremtésével, melyek hozzájárulhatnak egy versenyképes térségi kínálat kialakulásához.
4. A Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP):
Társadalmi együttműködés erősítése (2.A.1. prioritás tengely)
- a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének
növelése
- több helyi civil közösség létrejöttének támogatása (kiemelten kistelepüléseken, más településekkel
együttműködve)
- az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a
foglalkoztathatóság javítása érdekében (programok, rendezvénysorozatok megvalósítása révén)
- a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációja
- romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése (foglalkoztatásba történő
visszacsatornázás)
- a fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának támogatása (kapcsolódva az előző pontban
leírtakhoz – GINOP 7. prioritás)
- hátrányos helyzetű emberek, (pl.: romák) aktív társadalmi szerepvállalását célzó kezdeményezések
támogatása, civil szerveződéseinek támogatása, társadalmi szemléletformálás anti-diszkriminációs
programok által
- a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása és a civil
társadalom megerősítése által
- periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok
visszaszorítása ( a térségben ezen tendenciák ellen küzdő szervezetek támogatása)
- az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek tekintetében
- a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a
társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása
(a célkitűzéshez való hozzájárulást kiemelten kívánjuk kezelni kistelepüléseinken)
- a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági
és társadalmi fellendülésének támogatása (az erre irányuló programok támogatása, együttműködések
kialakítása akár saját részvétellel is)
- az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport
számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a rugalmas tanulási formák előmozdítása,
többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén. Ezen célok elérésének
érdekében amennyiben szükséges, EFOP-források felhasználását is tervezzük a térségünkben releváns
területeken tevékenykedő szakmai szervezetekkel együttműködésben. Kiemelten lehetőséghez kívánjuk
juttatni ezen tevékenységeink kapcsán a társadalmilag kirekesztett, hátrányos helyzetű vagy kevésbé
mobil társadalmi csoportokat.
5. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEOP):
Hulladékgazdálkodással és kármentéssel kapcsolatos fejlesztések (2.3. prioritás tengely)

- Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése (2.3.5.)
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása (2.5. prioritás tengely)
- a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése
- az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának
támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is
Az elkülönített hulladékgyűjtés elősegítéséhez az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság
számának növelésével kívánunk hozzájárulni – kiemelten kívánjuk támogatni a 20 év alatti térségi
fiatalság célcsoportjának körében ilyen irányultságú tájékoztató programok, rendezvények megtartását.
Szintén támogatni kívánjuk a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan
résztvevő lakosság számának növelését célzó kezdeményezéseket kiemelten a 20 év feletti térségi
lakosság célcsoportjában.
6. A Területfejlesztési Koncepcióban:
Specifikus célok:
- a lakosság képzettségi szintjének és egészségi állapotának javítása
- leszakadó társadalmi csoportok életminőségének és sélyegyenlőségének javítása
- a társadalom és a gazdaság megújulását, a táj konszolidációját hátráltató infrastrukturális hiányosságok
felszámolása
Horizontális célok:
- az önszerveződés és együttműködés erősítése, a társadalmi tőke növelése
- a foglalkoztatás növelése a társadalom minden aktív korú szegmensében
Minden a megyei koncepcióban leírt, fentebb felsorolt specifikus és horizontális célhoz hozzá kívánunk
járulni, akár együttműködések keretében is.
7. A Területfejlesztési Programban:
1. prioritás: gazdaságfejlesztés:
- Vállalkozás- és befektetés ösztönzés
- A megye gazdaságát és vonzerejét erősítő turisztikai fejlesztések

5. Prioritás: esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom
- lakosság oktatási, képzési eszközrendszerének fejlesztése
- 5.3.2. beavatkozás: egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport
feltételrendszerének megteremtése
- 5.4.2. beavatkozás: esélyegyenlőség javító szolgáltatások, társadalmi érzékenységet növelő,
önszerveződést segítő programok
Minden a megyei programban leírt, fentebb felsorolt prioritáshoz hozzá kívánunk járulni, akár
együttműködések keretében is.
8. A Integrált Területi Programban:
Megyei ITP célkitűzés ( kapcsolódva az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – OFTK
specifikus céljaihoz is):
- életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás
- értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, romaintegráció
- vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
- területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
Minden a megyei programban leírt, fentebb felsorolt célkitűzéshez hozzá kívánunk járulni, akár
együttműködések keretében is.
A HFS tervezés során nem csak az OP-kat és a Megyei Területfejlesztési programhoz való
alkalmazkodást vettük alapul. Turisztikai szempontból kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, hogy
egyeztessünk a térségben működő TDM szervezetekkel, mint a Magyar Turizmus Zrt. és az Alföld Szíve
Térségi Turisztikai Egyesület, valamint a Natura 2000-s területeink tekintetében a Natura 2000
hálózattal. A foglalkoztatás és a hátrányos helyzetűek be- illetve, visszavezetése a foglalkoztatásban
kiemelten fontos feladat, ezért ebből a szempontból figyelembe vettük a Foglalkoztatási paktumot.
Területünkön több kastély is található, de a Nemzeti kastély és vár program nem érinti őket.

4.4 SWOT

Erősségek:

Gyengeségek:

1. Kedvező természeti adottságok a
mezőgazdaság számára

1. Lakosság fokozatos elöregedése

2. Nagy kiterjedésű természetvédelmi
területek

2. Aktív keresők számának folyamatos
csökkenése, alacsony jövedelem,
vásárlóerő csökkenés

3. Gazdag termál- és gyógyvízkészlet

3. Munkahelyek hiánya

4. Nagyszámú vadászati és horgászati
lehetőség

4. A nagyobb beruházások elkerülik a
térséget (alacsony tőkebevonzó
képesség)

5. Iskolavárosi jelleg több településen
6. Két fő vasútvonat és a 4-es fő
útvonal is érinti a térséget

5. Fiatal képzett munkaerő csökkenése,
ezáltal térségi munkaerő hiány
6. Az inaktív, alacsony képzettségű
lakosság magas száma
7. Alacsony közösségi aktivitás
8. Ipari parkok hiánya, a meglévők,
alacsony kihasználtsága
9. Térségen belüli infrastrukturális
hiányosságok (mellékutak, települési
utak rossz minősége)

Lehetőségek:

Veszélyek:

1. Növekvő fizetőképes keresletben
rejlő lehetőségek kiaknázása

1. Térségi inaktivitás mind a civil- mind
a vállalkozói szférában

2. Termelési integrációk (szociális
szövetkezetek, és egyéb
szerveződések működése)

2. A térségi szolgáltatások színvonala
elmarad a környező térségektől,

3. Biogazdálkodás
4. Falusi, egészség és ökoturizmus
fejlődése
5. Jó a megközelíthetősége a térségnek
6. Munkaerő átképzés és szakképesítés
szerzése biztosított városaink
iskoláiban

3. Hagyományok és helyi ismeretek, a
térségi sajátosságok fokozatos
eltűnése
4. Gazdasági fellendülés megtorpanása
a csökkenő vásárlóerő miatt
5. Fokozódó elvándorlás által generált
térségi munkaerőhiány, valamint
szakképzett munkaerőhiány

4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása
Véleményünk szerint a térség fejlődésének érdekében 4 alapvető célkitűzés követése elengedhetetlen.
Stratégiai hiány a megfelelő mennyiségű és minőségű helyi termék a piacokon, ahhoz képest
viszonyítva, hogy mint az elemzésből is kiderül adottságaink megfelelőek a kitűzött cél eléréséhez. A
SWOT elemzés során feltárt erősségekre építve, kihasználva a térség elsősorban mezőgazdasági jellegét,
cél elsősorban a helyi termékek (főként a magasabb feldolgozottság szintű, nagyobb hozzáadott értéket
képviselő termékeket) piaci térnyerését elősegítő intézkedések, ezen termékek népszerűsítésére és
vásárlóközönséggel történő megismertetését célzó kezdeményezések támogatása. Emellett fontosnak
tartjuk a térségi mezőgazdasághoz, vagy ipari tevékenységekhez köthető szolgáltatói alaptevékenységek
és alapinfrastruktúra fejlesztését, amely egyrészt növeli a térség tőkebevonzó képességét, másrészt egy
vállalkozó barát környezetet eredményez, ezáltal növeli a térségi aktivitást.
Stratégiai hiány még a megfelelően képzett, megfelelő mennyiségű munkaerő a piacon. Itt is
kihangsúlyozandó, hogy az adottságaink megvannak a probléma megoldásához, mindamellett egy
komplex, átfogó kép és program kialakítása elengedhetetlen a probléma kezeléséhez. Ezért további
célkitűzésünk a SWOT elemzés során feltárt veszélyekhez és gyengeségekhez köthető. Ez esetben
kiemelten kívánunk fellépni a társadalmi elöregedés és az elvándorlás, a fokozódó civil inaktivitás és a
képzett munkaerő térségi hiányának növekvő tendenciái ellen. Minden olyan kezdeményezést,
programot és beruházást kiemelten támogatni kívánunk, ahol ezen tendenciák ellen irányuló
tevékenység lefolytatása történik meg, főként a lakosság életminőségének javításával, képzésével (akár
partnerszervezetként hozzájárulva), hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásával.
Stratégiai hiányként kezelendő még mindig a turisztikai, kulturális vonzerőkre épülő gazdaságfejlesztés.
Bár az előző ciklusban kiemelkedő volt a turisztikai vonzerő növelését célzó beruházások mennyisége,
a befogadó képességhez és igényhez képest még mindig tapasztalhatók elmaradások. Ezért most is
célkitűzésként kezeljük a SWOT elemzésben feltárt lehetőségeinkre építve a helyi turisztikai kínálat
fejlesztését és bővítését, kiemelten a falusi-, öko-, egészség és fesztiválturizmus vonatkozásában, hiszen
a térségi adottságaink és természeti értékeink, hagyományaink lehetővé teszik olyan turisztikai
fejlesztések, programok megvalósítását, melyek nagyban hozzájárulhatnak a térség bevételeinek
növeléséhez. Ezen bevételek növeléséhez nyilvánvalóan széles célközönséghez szükséges eljuttatni a

helyi turisztikai attrakciók igénybevételének lehetőségét, mely komplex marketing tevékenység
alkalmazása mellett lehetséges, így ezen törekvések szintén kiemelt támogatásunkat élvezik majd.
A korábbi évekhez hasonlóan térségi és térségen kívüli szervezetekkel együtt dolgozva, ezen fentebb
felsorolt 3 fő célkitűzés vonatkozásában HACS-unk élni kíván a térségek közötti együttműködések által
kínált lehetőségekkel is. A 3 fő célkitűzésen kívül SWOT elemzésben veszélyként azonosított alacsony
térségi szolgáltatási színvonal fejlesztését is prioritásként kezeljük ezen együttműködések megvalósítása
kapcsán

5. Horizontális célok
5.1 Esélyegyenlőség
A térségi lakosság körében jelen lévő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját célul kitűző
kezdeményezések és programok vonatkozásában a HFS tervezés során végig kiemelt figyelemmel
jártunk el. Mivel a HACS térségben meghatározó közösségi mozgatóerő a keresztény vallás, valamint a
római-katolikus közösségek száma messze a legmagasabb, így egyértelmű volt, hogy az egyházak
térségi vezetőivel együttműködve kerüljenek meghatározásra a HFS egyes elemei. Az egyházi vezetők
tapasztalata nagyban hozzájárult a kirekesztődő, kirekesztődött társadalmi csoportok feltérképezéséhez
és igényeik azonosításához. A hátrányos helyzetű, kisebbségi csoportok számára igyekszünk olyan
lehetőségeket teremteni, mely hatására életminőségük javulhat, igyekszünk támogatni minden olyan
kezdeményezést amely ezen csoportok egészségügyi állapotának javítását, oktatását vagy képzését,
további tanuláshoz történő hozzásegítését tűzi ki célul. Fontosnak tartjuk olyan kezdeményezések
támogatását is, melyek a munka világából tartósan kiszoruló, megváltozott munkaképességű vagy
kisebbségi csoportok munkába történő be- illetve visszavezetését tűzi ki célul, mely célkitűzéseket az
intézkedéseinkben is szeretnénk megjelentetni. A megvalósítás során szeretnénk elérni azt, hogy minél
szélesebb társadalmi figyelmet kapjanak a térségen belül, ezen törekvések és fokozódjon az
együttműködési hajlandóság is az azonos területen dolgozó szervezetek között. A térségi
esélyegyenlőség biztosítottságának hatásfokát az ilyen irányultságú kezdeményezések, programok
darabszáma és a bennük résztvevő emberek létszáma határozza meg a legjobban (nem csak a
„kedvezményezetti” – hátrányos helyzetű csoportból kikerülő, de a programot lefolytató szervezetekben
az ügyért küzdő és közreműködő emberek száma is lényeges és véleményünk szerint nyomon követendő
mérőszám lehet) ezért a HFS megvalósítása során ezt folyamatosan figyelemmel kívánjuk kísérni.

5.2 Környezeti fenntarthatóság
A HFS 4.3. pontjában megfogalmazott KEOP illeszkedésnek megfelelően támogatni kívánjuk a 20 év
alatti térségi fiatalság célcsoportjának körében a szelektív hulladékgyűjtés elősegítéséhez hozzájáruló
kezdeményezéseket, programokat, rendezvényeket, továbbá a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos
szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság számának növelését célzó kezdeményezéseket
kiemelten a 20 év feletti térségi lakosság célcsoportjában. Fontosnak tartjuk, hogy a megújuló energiák
hasznosítása előtérbe kerüljön a mikro- és kisvállalkozások fejlesztése kapcsán is.
Elvonatkoztatva a biológiai és földrajzi értelemben vett környezettől a fenntarthatóságot megvalósult
projektjeink kapcsán is érvényre kívánjuk juttatni a térség gazdasági és társadalmi környezetében.

Kizárólag azokat az előkészített és átgondolt, normál piaci viszonyok között is életképes vállalkozási és
turisztikai fejlesztési ötleteket kívánjuk támogatni, melyek hosszútávon is működőképesek így járulva
hozzá a térség további fejlődősének indukálásához.
A HFS tervezése során a lehető legszélesebb, heterogén társadalmi körhöz kívánunk elérni annak
érdekében, hogy valós térségi igények mentén kerüljenek megfogalmazásra céljaink, kialakításra
intézkedéseink, melyek biztosítják a magvalósult ötletek hosszú távú fenntarthatóságát, melyet a
projektek megvalósulását követően is, folyamatosan monitoringozni kívánunk, az egyes specifikus
célokhoz kapcsolódó eredménymutatók segítségével (lásd: HFS – 7.2.)

6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása
A térség mezőgazdasági jellegére építve, továbbá figyelembe véve azt térségi tendenciát, miszerint az
itt élő lakosság legnagyobb részének bevétele közvetlenül vagy kapcsolódó szolgáltatások által közvetve
a mezőgazdaságból származik igyekszünk erre a húzóerőre építeni. Az OP-k gazdaságfejlesztési és
munkahely teremtési, fejlesztési céljaihoz való hozzájárulást azonban olyan térség és megye specifikus,
helyi adottságokra építő elképzelések támogatásával kívánjuk elérni, melyek kifejezetten helyben
hasznosulnak. Ilyen helyi adottság lehet a helyi termékek előállítási alapfeltételeinek rendelkezésre
állása, a termálvíz készlet. Fontosnak tartjuk, hogy elősegítsük a helyi termékek térségi és akár térségen
kívüli ismertségét, hozzájárulva ezzel piaci térnyerésükhöz.
Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a térségi tőkebevonzás növekedésére, melyet a mezőgazdasághoz
köthető alapszolgáltatási infrastruktúra, sokszor pontszerű és katalizátorként ható apróbb
vállalkozásfejlesztési célú beruházásai eredményezhetnek, így ezen mikro- és kisvállalkozások
támogatása elsődleges céljaink között szerepel. A fejlesztések hatására fellépő képzett munkaerőigény
segíthet a térség fiatalabb korosztályának helyben tartására és ezáltal, a fokozatos elvándorlás és
elöregedés tendenciáival is szembemegy.
A turisztikai beruházások, a helyi természeti értékekhez és karakterhez illeszkedvén kiemelten a falusi, öko-, egészség és fesztiválturizmus vonatkozásában nem csak a térségen kívüli turisták bevonzását
segíti elő, hanem olyan szórakozási lehetőséget teremt a térségi lakosságnak is, amely reményeink
szerint hozzájárul a vidéki életminőség javulásához, kiemelten a fiatalok körében. Ezek
összefüggésében a HFS hozzá kíván járulni minden innovatív megközelítésű, fiatalok számára is vonzó
falusi-, öko-, egészség és fesztiválturisztikai attrakció, rendezvény, ismeretterjesztő programsorozat
vonatkozásában eszközölt, fejlesztési elképzeléshez.
A HACS működési területének sajátossága az aktív hitélet, amely jelentős mozgatóerőt képvisel a
lakosság körében, így az ezen eszmék, az egyház bevonásával lefolytatott kezdeményezések
eredményesebbek lehetnek a lakosság egészének, és kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok körében.
Ezen megközelítési mód bevonhatja a térség sok esetben inaktív lakosságát is, hozzájárulhat
együttműködések kialakulásához, mely során a térségi civil szervezetek munkája is könnyebbé válik.

7. A stratégia beavatkozási logikája
7.1 A stratégia jövőképe
Stratégiánkkal és munkákkal hozzá kívánunk járulni a vállalkozóbarát környezet kialakulásához
kiemelten kezelve a helyi adottságokra építő vállalkozások létrejöttét, a térség turisztikai potenciáljának
kiaknázásához és kínálatának fejlesztéséhez, valamint a lakosság általános életminőségének javításához.

7.2 A stratégia célhierarchiája
Jövőkép
Vállalkozóbarát környezet kialakítása a helyi adottságokra építve, a térségi turisztikai kínálat
fejlesztése a lakosság életminőségének javítása és aktivitásának fokozása mellett

1.
2.

Átfogó cél(ok)
A térség mikro- és kisvállalkozásainak, turisztikai szervezeteinek aktivitását fokozó,
potenciáljukat kiaknázó támogatások feltárása
A térség lakosságának, hátrányos helyzetű csoportjainak életminőségét javító intézkedések
megalkotása, hátrányos helyzetűek felzárkózását szolgáló programok támogatása

Ssz. Specifikus célok
1.

2.

3.

Eredménymutatók
Célértékek
megnevezése
Helyi mikro- és kivállalkozások fejlesztése, foglalkoztatottak
30 db
Helyi termékek piaci megjelenésének számának növekedése
Ebből min. 3 db
ösztönzése, piaci ismertségük növelése
hozzáadott érték
munkahelyteremtés
kooperációban előállított
termék és szolgáltatás
helyi termékeladás
új, kreatív tevékenységek
Helyi adottságokra építő turisztikai kínálat új munkahelyek
15 db
bővítése, fejlesztése
turisztikai programkínálat
Ebből min. 2 db
bővülése
munkahelyteremtés
vendégéjszakák számának
térségen
belüli
növekedése
turisztikai bevételek
A lakosság életminőségének javítására legalább 1 db a HACS
irányuló
programok,
tevékenységek, működési területen belüli
közösségi kezdeményezések ösztönzése
szervezettel együtt kell
működnie a projekt során

15 db

4.

A
hátrányos
helyzetű
felzárkóztatását
célzó
tevékenységek ösztönzése

kreatív tevékenységekben
résztvevő gyerekek és
fiatalok
kreatív tevékenységekben
részt vevő felnőttek
csoportok legalább 1 db a HACS
programok, működési területen belüli
szervezettel együtt kell
működnie a projekt során
szakképzettség javulása
fiatalok letelepedése

Intézkedések (beavatkozási területek)

20 db

Melyik specifikus cél(ok)hoz
járul hozzá1
1.

1.

Helyi vállalkozások fejlesztése

X

2.

Helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése

X

3.

Helyi termékek piaci megjelenésének és fennmaradásának
elősegítése, ismertségük növelése

X

4.

A helyi lakosság életminőségének javítását célzó tevékenységek
támogatása

2.

3.

4.

X

X

X

X

X

Szöveges indoklás:
A helyzetfeltárásban leírtakból egyértelműen következnek a SWOT elemzés megállapításai is, így az itt
megállapításra kerülő erősségekre és lehetőségekre építve, a gyengeségeket kompenzálása és a
veszélyek elkerülése mellett kerültek meghatározásra a HFS jövőképe és átfogó céljai is. Az átfogó
célok közül a térség mikro- és kisvállalkozásainak, turisztikai szervezeteinek aktivitását fokozó,
potenciáljukat kiaknázó támogatások biztosítása épít, valamint a SWOT elemzésben meghatározott
térségi erősségekre. A térségi mezőgazdaság számára rendelkezésre álló kedvező természeti adottságok
biztosítják a mezőgazdasági termelés húzó szerepét, melynek további erősödését segítheti elő az HFS
átfogó célja azáltal, hogy a kereskedelemhez szükséges szolgáltatási alapfeltételeket javítja, olyan

munkahelyteremtő beruházásokat támogat, melyek a hatékony termelés alapjaira építve képesek
létrehozni egy olyan vállalkozásbarát, ösztönző környezetet, ami képes a térségben tartani, esetlegesen
bevonzani nagyobb tőkével rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végző szereplőket is. A SWOT
elemzésben szintén nevesített gazdag termál- és gyógyvízkészlet, alapot teremthet a már meglévő ilyen
jellegű attrakcióra építő térségi szolgáltatók további specializálódásához, ill. a térségi turisztikai paletta
további szélesítéséhez. Az 1. átfogó cél ehhez szintén hozzá kíván járulni. A feltárt térségi lehetőségeink
közül az 1. átfogó cél hozzá kíván járulni a növekvő fizetőképes térségi keresletben rejlő lehetőségek
kiaknázásához, a falusi, egészség és ökoturizmus népszerűsítéséhez, a komplex térségi turisztikai
marketing alkalmazásához, amely a térség turisztikai vonzerejét növeli. Céljaink között szerepel, hogy
a projektek befejeztével legalább 25 új munkahely jöjjön létre, illetve a finanszírozások hatására
legalább ennyi munkahely megtartását tudjuk elérni.
A 2. átfogó célt a térség lakosságának, hátrányos helyzetű csoportjainak életminőségét javító
intézkedések támogatására alkottuk meg. Ez hozzá kíván járulni a SWOT elemzésben feltárt
gyengeségek kompenzálásához, így mérsékelni a lakosság fokozatos elöregedését, és a fiatal munkaerő
elvándorlását és fokozni az aktivitást. Ezen célkitűzés hozzájárulhat a lakosság képzési,
ismeretterjesztési programokba történő integrálásához (EFOP), hátrányos helyzetű csoportoknak
nyújthat segítséget (pl.: térségi roma kisebbség, megváltozott munkaképességű egyének, a munka
világából tartósan kiszorulók). Ezen célkitűzés hozzájárulhat a feltárt veszélyek mérsékléséhez is,
javíthat a térség civil-szervezeti aktivitásán, elősegítheti a térségi és helyi hagyományok ismételt
köztudatba helyezését és ápolását, a helyi identitástudat erősödését.
A helyi mikro- és kivállalkozások fejlesztése (1 specifikus cél), a helyi termékek piaci megjelenésének
ösztönzése, piaci ismertségük növelése és a helyi adottságokra építő turisztikai kínálat bővítése,
fejlesztése (2. specifikus cél) a HFS 1. átfogó céljának vonatkozásában megemlített SWOT erősségek,
gyengeségek, lehetőségek és veszélyek tekintetében reagál.
A lakosság életminőségének javítására irányuló programok, tevékenységek, közösségi
kezdeményezések ösztönzése (3. specifikus cél) és a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását célzó
programok, tevékenységek ösztönzése (4. specifikus cél) a HFS 2. átfogó céljának vonatkozásában
megemlített SWOT erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek tekintetében reagál.
A célok választásának indoka, hogy a SWOT elemzés során, ezek a problémák merültek fel, ezekben
rejlik a térség gyengesége valamint veszélyei. A célok megfogalmazása során arra törekedtünk, hogy a
lehető legjobban kiaknázzuk az erősségeinket és a lehetőségeinket, ezzel is elősegítve a térségünk,
valamint a térségünk lakóinak életminőség javulását.
A kialakított intézkedések a specifikus célokhoz szorosan illeszkedve (sok esetben intézkedésenként
több specifikus cél elérését is szolgálva) kínálnak lehetőséget a helyi vállalkozások (kifejezetten mikroés kisvállalkozások esetén) fejlesztésére (1. intézkedés), a helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások
(kifejezetten a falusi-, öko-, egészség és fesztiválturizmus esetén) fejlesztésére (2. intézkedés).

Lehetőséget teremtenek a helyi termékek piaci megjelenésének és fennmaradásának elősegítésére,
ismertségük növelésre (3. intézkedés), valamint a helyi lakosság életminőségének javítását célzó
tevékenységek megvalósítására (4. intézkedés).
Az 1. intézkedés a célcsoportja a helyi (HACS működési területen tevékenykedő) vállalkozói szféra
képviselői, kivéve a közép és nagyvállalkozásokat. A 2. intézkedés kapcsán nem csak a már meglévő
turisztikai szolgáltatókat kívánjuk lehetőséghez juttatni, hanem a térségi adottságokra építő új ötleteket,
új szolgáltatókat is. A 3. intézkedés célcsoportja szintén a (HACS működési területen tevékenykedő)
vállalkozói szféra képviselői, kivéve a közép és nagyvállalkozásokat, azonban itt egy plusz kiegészítő
jelleget ad, hogy kifejezetten helyi termékek vonatkozásában lefolytatni kívánt fejlesztési ötleteket
kívánunk támogatni, kötelező marketingtevékenység alkalmazása mellett.
A 4. intézkedés célcsoportját a térség teljes HACS működési terület lakossága adja, kiemelten kezelve
a 25 év alatti fiatalokat és fiatal felnőtteket, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (pl.:
roma kisebbség, megváltozott munkaképességű egyének, tartós szegénységben élők, a munkából
tartósan kiszoruló csoportok)
Ezen összefüggésben úgy gondoljuk a helyzetfeltárásra reflektáló SWOT elemzés során feltárt helyi
viszonyok esetében legszükségesebb beavatkozási területeken kerültek megfogalmazásra a HFS céljai
és intézkedései, azok a lehető leginkább hozzájárulnak az OP-kban megfogalmazott célkitűzések
megvalósulásához, elérhető eredményeik fokozásához amellett, hogy a helyi társadalmi, gazdasági
sajátosságokat részleteiben is figyelembe veszi.

8. Cselekvési terv
8.1 Az intézkedések leírása
1.

Helyi vállalkozások fejlesztése

2. Ezen specifikus célokhoz járul hozzá: 1. specifikus cél, 2. specifikus cél
3. Intézkedés indokoltsága:
A SWOT elemzés során feltárt gyengeségek és veszélyek figyelembe vételével láthatjuk, hogy az
indokoltság megalapozott, hiszen a vállalkozások fejlesztése csökkenti a térségi inaktivitást,
munkahelyet tart meg, vagy hoz létre, melynek hatására stagnál vagy csökken a térségi elvándorlás. A
vállalkozási aktivitás emelkedik, az ipari parkok kihasználtsága növekedhet, a bevételek növekedhetnek,
mely pozitívan hat a vásárló erőre.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Induló, valamint már működő tőkeszegény (akinek az előző évi nettó árbevétele nem haladja meg az 3
millió forintot) mikrovállalkozások, gazdasági társaságok támogatása melyek a szolgáltatási szektorban
kívánnak tevékenykedni, olyan szolgáltatással kívánják bővíteni tevékenységi körüket, ami a térségben
nem, vagy csak korlátozott formában érhető el.
Támogatható tevékenységek: építés, felújítás, gépbeszerzés, eszközbeszerzés, marketing, információs
technológia fejlesztés, online megjelenés, egyéb (egyéb költség a projekt összköltségének max. 5%-ig
számolható el).
5. Kiegészítő jelleg és lehatárolás más a VP és más OP-k vonatkozásában:
a.) lehatárolás a többi OP-tól lehatárolás a GINOP-tól és a VP-től, hogy a szolgáltatási szektorban
akarunk támogatni, nem termelést (pl.: mezőgazdasági, élelmiszeripari termelést), a térségi
sajátosságokhoz illeszkedve, más OP-khoz képest alacsonyabb belépési korlát alkalmazásával.
b.) hozzáadott érték, ami csak a HFS-ben érvényesül az alacsony belépési korlát az induló, tőkeszegény
vállalkozások elindítását, valamint a további fejlesztést indukáló beruházásokat célozza a már meglévő
és működő vállalkozások esetében (a kisléptékű fejlesztést követően tovább tud fejlődni GINOP-ból,
KEHOP-ból, stb.)
6. A jogosultak köre:
- Őstermelők
- Egyéni vállalkozók (max. 9 fő alkalmazottal)
- Mikrovállalkozások

- Szociális szövetkezetek
7. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- A beruházás közvetlenül szolgálja a vidéki gazdaság fejlődését, szolgáltatást hozzon
létre/meglévőt fejlesszen - beruházások, beszerzések helyi vállalkozóktól, kivitelezések helyi
vállalkozókkal történjenek.
Nem lehet piactorzító, kiszorító/helyettesítő hatása – valóban nehezen hozzáférhető, piacképes
produktum létrehozása.
- Vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a Nagykunságért
Vidékfejlesztési Egyesületet tájékoztatja a megvalósult projektjéről és elektronikusan legalább
10 db fotót és beszámolót nyújt be a nagykunsagertleader@gmail.com e-mail címre.
Előnyt élvez a projekt kiválasztása szempontjából az, aki:
- A projekt munkahelyet hoz létre.
- Fogyatékkal élőt és szociálisan hátrányos helyzetű személyt alkalmaz .
- A projekt keretében megújuló energiaforrást hasznosító technológiát fejleszt vagy épít ki. A
projektgazda környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, alapanyagok, szolgáltatások
beszerzésénél, az építések megvalósításánál –ezt megfelelően alátámasztja.
- Projektjében több partner együttműködésére épít.
8. Tervezett forrás:
a.) max. 92.000.000, -Ft
b.) Támogatási intenzitás:




Gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás esetén
o kedvezményezett járásban: 60%
o fejlesztendő, vagy komplex programmal fejlesztendő járásban: 70%
Nem jövedelemtermelő fejlesztés esetén
o kedvezményezett járásban: 85%
o fejlesztendő járásban:90%
o komplex programmal fejlesztendő járásban:95%

c.) min.:1.000.000:,- Ft max: 10.000.000,- Ft / projekt, az elbírálás során csökkentett támogatás is
megítélhető
d.) a támogatás módjának leírása: hagyományos költségelszámolás (utófinanszírozott formában)
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. dec.-2020. dec.31.
10. Kimeneti indikátorok

a.) A támogatott projektek száma: min. 15 db
b.) A támogatott kedvezményezettek száma: min.: 10 db vállalkozás, min.: 3db egyéni vállalkozó, min.:
1 db őstermelő, min. 1 db szociális szövetkezet

2.

Helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése

2. Ezen specifikus célokhoz járul hozzá: 2. specifikus cél, 3. specifikus cél, 4. specifikus cél
3. Intézkedés indokoltsága:
A SWOT elemzés során feltárt gyengeségek és veszélyek figyelembe vételével láthatjuk, hogy az
indokoltság megalapozott, hiszen a turisztikai szolgáltatások fejlesztésével csökkenti a térségi
inaktivitást, munkahelyet tart meg, vagy hoz létre, melynek hatására stagnál vagy csökken a térségi
elvándorlás. A vállalkozási aktivitás emelkedik, a bevételek növekedhetnek, mely pozitívan hat a
vásárló erőre. A több turisztikai szolgáltatás több látogatót, több a térségben eltöltött vendégéjszakát
jelent, melyek hatására az infrastruktúrális hiányok kiküszöbölése előtérbe helyezkedik. Itt kiemelkedő
az adottságaink kihasználása, hiszen területünk gazdag termál- és gyógyvizekben, mely az
egészségturizmus egyik alappillére. Mindemellett a falusi és ökoturizmus (Natura 2000 területek) is
kiaknázatlan területek még a térségünkben.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
A lovas-, horgász-, egészség-, és vadászturisztikai területen is tevékenykedő, már meglévő szolgáltatók
támogatása.
Támogatható tevékenységek: építés, felújítás, eszközbeszerzés, rendezvény előkészítése és
megvalósítása, marketing, online megjelenés egyéb (egyéb költség a projekt összköltségének max.: 5%ig számolható el).
5. Kiegészítő jelleg és lehatárolás más a VP és más OP-k vonatkozásában:
a.) sem a TOP sem a GINOP nem támogat külön ennek a térségnek a sajátosságaira épülő turisztikai
beruházásokat (kiemelten lovasturisztika, egészségturisztika, horgászturisztika és vadászturisztika),
ahol a belépési korlát ilyen alacsony lenne, ezáltal több kisebb szolgáltató által is hozzáférhetővé válik
a forrás
b.) az átfogóbb megyei és TOP-ban valamint MAHOP-ban (horgászturisztika) megfogalmazott
fejlesztéseket indukálja, a szükséges alap feltételrendszer megteremtésére irányul, a specifikus céloknál
meghatározott célértékek szerint legalább 1 partnerszervezetet be kell vonni a projektbe, ezzel elősegítve
a térségi együttműködések kialakulását
6. A jogosultak köre:
- Egyéni vállalkozók (max. 9 fő alkalmazottig)
- Mikrovállalkozások
- Nonprofit szervezetek

- Szociális szövetkezetek
- Önkormányzatok,
- Alapítványok
- Egyesületek
7. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Közvetlenül szolgálja a vidéki gazdaság fejlődését, közvetlenül hozzájárul a térség helyi
sajátosságainak, értékeinek, mint terméknek az erősítéséhez, figyelembe véve a térség
turisztikai sajátosságai, mint termál- és gyógyvíz, Natura 2000 területek, horgásztavak,
lovasturisztikai központok, vadásztársaságok.
- Vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a Nagykunságért
Vidékfejlesztési Egyesületet tájékoztatja a megvalósult projektjéről és elektronikusan legalább
10 db fotót és beszámolót nyújt be a nagykunsagertleader@gmail.com e-mail címre.
Előnyt élvez a projekt kiválasztása szempontjából az, aki:
- a projekt keretében munkahelyet teremt,
- fogyatékkal élőt és szociálisan hátrányos helyzetű személyt alkalmaz,
- projektjében több partner együttműködésére épít,
a projekt keretében megújuló energiaforrást hasznosító technológiát fejleszt vagy épít ki. A
projektgazda környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, alapanyagok, szolgáltatások
beszerzésénél, az építések megvalósításánál –ezt megfelelően alátámasztja,
8. Tervezett forrás:
a.) max.85.000.000,- Ft
b.) Támogatási intenzitás:




Gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás esetén
o kedvezményezett járásban: 60%
o fejlesztendő, vagy komplex programmal fejlesztendő járásban: 70%
Nem jövedelemtermelő fejlesztés esetén
o kedvezményezett járásban: 85%
o fejlesztendő járásban:90%
o komplex programmal fejlesztendő járásban:95%

c.) min.:1.000.000,- Ft max: 9.000.000,- Ft / projekt, az elbírálás során csökkentett támogatás is
megítélhető
d.) a támogatás módjának leírása: hagyományos költségelszámolás
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. dec.-2020. dec.31.

10. Kimeneti indikátorok
a.) A támogatott projektek száma: min. 20 db
b.) A támogatott kedvezményezettek száma: min.: 8 db önkormányzat, min.: 8 db vállalkozás, min.: 3
db non-profit szervezet, min.: 1 db szociális szövetkezet.

3

Helyi termékek piaci megjelenésének és fennmaradásának elősegítése, ismertségük növelése

2. Ezen specifikus célokhoz járul hozzá: 1. specifikus cél, 2. specifikus cél
3. Intézkedés indokoltsága:
A SWOT elemzés során feltárt gyengeségek és veszélyek figyelembe vételével láthatjuk, hogy az
indokoltság megalapozott, hiszen a helyi termékek fennmaradása, piaci megjelenése, ismertségük
növekedése csökkenti a térségi inaktivitást, munkahelyet tart meg, vagy hoz létre, melynek hatására
stagnál vagy csökken a térségi elvándorlás. A vállalkozási aktivitás emelkedik, a bevételek
növekedhetnek, mely pozitívan hat a vásárló erőre. Fontos kihasználni adottságainkat, mint a már
meglévő kézműves manufaktúrákat, a kedvező természeti adottságú termőföldjeinket, a biogazdálkodás
adta lehetőséget.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Kifejezetten olyan helyi termelők támogatása, akik tevékenységük során manufakturális jelleggel kis
léptékben készítenek/dolgoznak fel helyi termékeket, továbbá olyan önkormányzatok támogatása
melyek lehetőséget kívánnak biztosítani egy kiemelkedő vevő-eladó kapcsolat létrejöttéhez lehetőséget
biztosítva ezzel a helyi terméket értékesítők számára.
Támogatható tevékenységek: építés, felújítás, eszközbeszerzés, marketing, online megjelenés egyéb
(egyéb költség a projekt összköltségének max. 5%-ig számolható el).
5. Kiegészítő jelleg és lehatárolás más a VP és más OP-k vonatkozásában:
a.) a VP-től és a TOP-től lehatárolja, hogy kifejezetten a térségi jellemzőkre épülő hagyományos-, bioés kézműves élelmiszerek és termékek előállítását, feldolgozását(kisüzemi, manufakturális jelleggel)
és piacra jutását támogatja, továbbá helyi termelők számára kulturált értékesítési körülményeket teremt
(pl.: helyi piac létrehozása) alacsony belépési korlát mellett
b.) hozzáadott érték, hogy a specifikus céloknál meghatározott célértékek szerint kizárólag helyi
munkaerő igénybevételével, helyi termék boltok és piacok esetében legalább 5, helyi termék készítés és
feldolgozás esetén legalább 1 terméket kell, hogy folyamatosan értékesítsen a fenntartási idő alatt, így
kizárólag helyben hasznosul a beruházás eredménye.
6. A jogosultak köre
- Őstermelők
- Egyéni vállalkozók (max. 9 fő alkalmazottig)
- Mikrovállalkozások
- Szociális szövetkezetek

- Önkormányzatok,
7. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Közvetlenül szolgálja a vidéki gazdaság fejlődését, terméket vagy szolgáltatást hoz létre;
közvetlenül hozzájárul a térség helyi sajátosságainak, mint terméknek az erősítéséhez,a
produktum piacra vitelével.
- Helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból
hagyományosan, nem nagyüzemi vagy gyáripari technológiával, eljárással, illetve az adott
térségre jellemző technológiával, eljárással készült, mikrovállalkozás által előállított termék.
- Vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a Nagykunságért
Vidékfejlesztési Egyesületet tájékoztatja a megvalósult projektjéről és elektronikusan legalább
10 db fotót és beszámolót nyújt be a nagykunsagertleader@gmail.com e-mail címre.
Előnyt élvez a projekt kiválasztása szempontjából az, aki:
- a projekt keretében munkahelyet teremt,
- fogyatékkal élőt és szociálisan hátrányos helyzetű személyt alkalmaz,
- projektjében több partner együttműködésére épít,
a projekt keretében megújuló energiaforrást hasznosító technológiát fejleszt vagy épít ki. A
projektgazda környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, alapanyagok, szolgáltatások
beszerzésénél, az építések megvalósításánál –ezt megfelelően alátámasztja,
8. Tervezett forrás:
a.) max.: 30.000.000.,- Ft
b.) Támogatási intenzitás:




Gazdasági tevékenység végzésére irányuló beruházás esetén
o kedvezményezett járásban: 60%
o fejlesztendő, vagy komplex programmal fejlesztendő járásban: 70%
Nem jövedelemtermelő fejlesztés esetén
o kedvezményezett járásban: 85%
o fejlesztendő járásban:90%
o komplex programmal fejlesztendő járásban:95%

c.) min.: 1.000.000,- Ft max: 3.000.000.- Ft / projekt, az elbírálás során csökkentett támogatás is
megítélhető
d.) a támogatás módjának leírása: hagyományos költségelszámolás
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. dec.-2020. dec.31.

10. Kimeneti indikátorok
a.) A támogatott projektek száma: min. 13 db
b.) A támogatott kedvezményezettek száma: min.: 9 db önkormányzat, min.: 4 db őstermelő

4.

A helyi lakosság életminőségének javítását célzó tevékenységek támogatása

2. Ezen specifikus célokhoz járul hozzá: 4. specifikus cél, 5. specifikus cél
3. Intézkedés indokoltsága:
A SWOT elemzés során feltárt gyengeségek és veszélyek figyelembe vételével láthatjuk, hogy az
indokoltság megalapozott, hiszen a térség lakosságának életminőségében bekövetkezett javulása
csökkenti a térségi inaktivitást, fontos a már meglévő munkahelyek megtartása, új munkahelyek
létrehozása, esetleg a kereslet kínálat elemzés során felmért, már meglévő munkalehetőségek betöltése
átképzéssel, képzéssel. Ezek hatására stagnál vagy csökken a térségi elvándorlás. A vállalkozási
aktivitás emelkedik, az ipari parkok kihasználtsága növekedhet, a bevételek növekedhetnek, mely
pozitívan hat a vásárló erőre.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Kifejezetten civil szervezetek és önkormányzatok támogatása a térségi életminőség javítását célzó
programok, rendezvények lebonyolítása. Ezen támogatandó programok fő célja az
egészségmegőrzéshez, ismeretterjesztéshez, a térségi hagyományok fenntartásához, ápolásához és a
térségi közbiztonság megőrzéséhez kell, hogy illeszkedjen. Bár a közbiztonság nem szerepel az előzetes
feltáró anyagokban, mégis fontosnak tartjuk a megfelelő életminőség szempontjából a biztonságos,
félelem nélküli életet.
Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, rendezvény előkészítése és megvalósítása, képzés
előkészítése és megvalósítása, marketing, egyéb (egyéb költség a projekt összköltségének max.: 5%-ig
számolható el).
5. Kiegészítő jelleg és lehatárolás más a VP és más OP-k vonatkozásában:
a.) kifejezetten térséget érintő specifikus problémákra reagáló programok támogatandóak, kifejezetten
a térségben élők életminőségének javítására és helyben tartására irányultan (a 7.2 pont „szöveges
indoklás”-i részében meghatározott célcsoportok vonatkozásában)
b.) hozzáadott érték, hogy a specifikus céloknál meghatározott célértékek szerint 1 partnerszervezetet
be kell vonnia a projektbe, ezzel elősegíti a térségi együttműködések kialakulását, növeli az aktivitást a
térségben, a közbiztonság növelését célzó beruházások (pl.: kamerarendszer beszerzés) pedig önállóan
nem támogathatóak, kizárólag bűnmegelőzési és releváns ismeretterjesztési célzatú rendezvények (min.:
1db) megtartása mellett.
6. A jogosultak köre:
- Nonprofit szervezetek

- Önkormányzatok,
- Egyházi jogi személyek
- Szociális szövetkezetek
7. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
- Közvetlenül hozzájárul a térség helyi sajátosságainak, mint terméknek az erősítéséhez,
közvetlen pozitív hatást gyakorol a térségben élők életminőségére. Hagyományokra, helyben
előállított termékek kereskedelmére pozitív gazdasági hatást gyakorol, kulturát közvetít.
- Vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a Nagykunságért
Vidékfejlesztési Egyesületet tájékoztatja a megvalósult projektjéről és elektronikusan legalább
10 db fotót és beszámolót nyújt be a nagykunsagertleader@gmail.com e-mail címre.
Előnyt élvez a projekt kiválasztása szempontjából az, aki:
- projektjében több partner együttműködésére épít,
- az előző években már rendszeresen megrendezésre került programra, rendezvényre pályázik,
- családok együttes kikapcsolódását, szórakozását teszik lehetővé.
8. Tervezett forrás:
a.) max.: 27.000.000, -Ft
b.) 100% intenzitás
c.) projektméret: min.: 500.000,- Ft- max: 2.000.000,- Ft / projekt, az elbírálás során csökkentett
támogatás is megítélhető
d.) a támogatás módjának leírása: hagyományos költségelszámolás
9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. dec.-2020. dec.31.
10. Kimeneti indikátorok:
a.) A támogatott projektek száma: min. 20 db
b.) A támogatott kedvezményezettek száma: min.: 10 db non-profit szervezet, min.: 10 db önkormányzat

ÖSSZESEN: NKVE részére rendelkezésre álló fejlesztési forráskeret: 233.983.061, -Ft

8.2 Együttműködések

A HACS a működési területén belül is, ill. azon kívül is tervezi térségek közötti együttműködések
megvalósítását. A térségen belüli együttműködések vonatkozásában főként a települési
önkormányzatokkal, ill. az egyházzal kíván az NKVE együttműködni a HFS 7.2. pontjában
meghatározott 4. és 5. specifikus célok vonatkozásában. Ezen kezdeményezések vonatkozásában
amennyiben lehetőségünk nyílik rá, EFOP források igénybevételét is tervezzük. Véleményünk szerint
ezen együttműködések kialakulása szélesebb társadalmi lefedettséget biztosíthat a kezdeményezések
számára, mely hosszútávon a közös érdekek miatt eredményesebbek lehetnek, hozzájárulva így a HFS
4.5 pontjában meghatározott 3 fő célkitűzéshez, valamint a 7.2. pontban meghatározott, a térség
lakosságának, hátrányos helyzetű csoportjainak életminőségét javító intézkedések támogatására
irányuló átfogó célhoz.
A HACS a SWOT elemzésben meghatározott veszélyekre reagálva a térségi szolgáltatások
színvonalának növelése érdekében (amely elmarad a környező térségektől) térségek közötti
együttműködésekben történő részvételt is tervez. Megemlítendő ugyan, hogy ezen együttműködések
elsődleges célja a térségi szolgáltatási színvonal környező térségek szintjéhez történő közelítése és egy
befektetéseket ösztönző környezet kialakítása (HFS 7.2. pont 1., 2., és 3. specifikus cél) a komplex
fejlődés érdekében a 7.2. pontban meghatározott 4. és 5. specifikus célok eléréséhez is hozzá kívánunk
járulni ezen együttműködések megvalósításával. Fontosnak tartjuk ennek vonatkozásában, hogy a 7.2.
pontban megnevezett fő célok közül mind a térség lakosságának, hátrányos helyzetű csoportjainak
életminőségét javító intézkedések támogatására, mind pedig a térség mikro- és kisvállalkozásainak,
turisztikai szervezeteinek aktivitását fokozó, potenciáljukat kiaknázó kezdeményezések támogatására
hasonlóan nagy hangsúlyt fektessünk. Véleményünk szerint, ezen fejlesztési elképzelések
együttműködésben történő megvalósítása nagyban hozzájárul a széles társadalmi háttér biztosításához
és az eredményesebb végkifejlethez.

8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület, székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 1., működése kiterjed az
ország egész területére 2012 októberében alakult. Jellege: az Egyesület önkormányzati elven működő,
nyilvántartott tagsággal rendelkező, tagjaiból önként alakult szervezet, önálló jogi személy. Az
Egyesület képviselője: az Egyesület elnöke. Távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt tisztségviselő az
Alelnök. Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, önkormányzat, és civil szervezet. Az Egyesület tagjait - a tagsági
jogviszonyból eredő- a jogszabályban, és az Alapszabályban megállapított jogok illetik, és
kötelezettségek terhelik. A Munkaszervezet az Egyesület ügyviteli, adminisztratív szervezete, az
Egyesület tevékenységét segítő iroda. A Munkaszervezet munkáját az iroda vezetőjeként a
Munkaszervezet vezető irányítja.
Az Egyesület fontosabb tevékenységei:
-

-

az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése,
a területre és a helyi fejlesztési tervre vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések,
a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyzet képzése,
promóciós rendezvények és vezetőképzés,
helyi fejlesztési terv végrehajtása,
jól azonosított, szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú helyi fejlesztési stratégiák
kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak
szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva,
helyi köz- és magánszférabeli partnerség kialakítása,
a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal,
az Egyesület működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek,
a helyi fejlesztési stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása,
részvétel a belföldi – és európai hálózatok találkozóin,
a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott animációs és hálózatépítési (networking)
feladatok teljesítése,
a Helyi Fejlesztési Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás,
az emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség elősegítése érdekében,
konfliktuskezelés,
a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a több szektorra
kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása,
az Egyesület tevékenységének népszerűsítése,
a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában részt vevő partnerek képzése,
az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása érdekében,
az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken.

Az egyesület szervei: közgyűlés, elnökség, felügyelő bizottság, munkaszervezet. Szorosan kapcsolódik
az egyesület munkájához a helyi bíráló bizottság, ami a beadott projektötletek megvalósíthatóságát

támogatja, illetve elutasítja. Az Elnökség az Egyesület két közgyűlése közötti időszak általános
hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve. Az Elnökség két közgyűlés közti időszakban dönt minden olyan
kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a
következő közgyűlésen az Elnök köteles beszámolni. Az Elnökség a közgyűlésnek tartozik
felelősséggel. Az Elnökség a közgyűlés által választott 5 főből áll: elnökből, alelnökből és 3 fő elnökségi
tagból (elnök: Szabó József – civil szervezet, alelnök: Vincze Róbert – vállalkozó, tagok: Vida tamás –
közszféra, Keresztes Péter – civil szervezet, Batta Attila – közszféra). Az elnökség összetétele megfelel
az 1303/2013/EU rendeletben meghatározott feltételnek, mivel irányítása a helyi társadalmi-gazdasági
érdekek köz- és magánszférabeli képviselőiből álló helyi akciócsoportok révén történik, amelyekben a
döntéshozatali szinten sem a nemzeti szabályokkal összhangban meghatározott hatóságok, sem egyetlen
más érdekcsoport nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot meghaladó hányadával. Megbízatásuk 5
évre szól. Az Elnökség tagjai tisztségviselők. Az Elnökség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha
munkájukat nem látják el megfelelően. A tagsági viszony megszűnése esetében a megbízatás
visszahívás nélkül is megszűnik. Az Elnökség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat
adhatnak. Az Elnök hatásköre és feladatai: biztosítja a közgyűlés és az Elnökség üléseinek szabályszerű
levezetését, az Egyesület ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás, felelős az Egyesület
törvényes és alapszabályszerű működéséért, koordinálja az Elnökség munkáját és gondoskodik arról,
hogy intézkedéseik a közgyűlés határozataival összhangban legyenek, a közgyűlés és a vezetőségi
ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyveinek vezetése, tagfelvételi kérelmek
nyilvántartása, Közgyűlés elé terjesztése, biztosítja az Egyesület működésének nyilvánosságát. A
Közgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából Felügyelő Bizottságot
hoz létre. A Felügyelő Bizottság csak a Közgyűlésnek alárendelt. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés
által választott 3 főből áll: az elnök, és 2 fő felügyelő bizottsági tagból. Megbízatásuk 5 évre szól. Az
Felügyelő Bizottság tagjai tisztségviselők. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha
munkájukat nem látják el megfelelően. A Felügyelő Bizottság legalább évente egy alkalommal a
Közgyűlésnek beszámol tevékenységéről. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább
évente egyszer tartja. A Felügyelő Bizottságban képviseltetve van a Civil és az Üzleti szféra. A
Felügyelő Bizottság évente 1-2 alkalommal ül össze, amikor átnézik, ellenőrzik, megvitatják az
egyesület könyvelését, beszámolóját, könyvvizsgálói jelentését, javaslatokat tesznek a költségvetési
tervvel kapcsolatosan. Bíráló bizottság összetétele: Szabó József (civil szféra), Vida Tamás (közszféra),
Batta Attila Viktor (közszféra), Vincze Róbert (gazdasági szféra), Keresztes Péter Pál (civil szféra),
póttagok: Surányi Zoltán (gazdasági szféra), Unginé Gonda Mária (gazdasági szféra).
A hátrányos helyzetű csoportok képviseletében közgyűlésinkre meghívást kapnak a térségi
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok, akik tapasztalataik megosztásával nagyban tudják segíteni a
munkánkat.
A munkaszervezet 2 főből áll, akiknek több éves tapasztalata van a vidékfejlesztés illetve a
pályázatkezelés területén. A munkatársak ügyfélorientáltak, nagy munkabírásúak, illetve kiváló
kommunikációs készséggel rendelkeznek. Surányi Zsolt munkaszervezet vezető immár több mint 3 éve,
részt vett a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület HVS-ének megalkotásában, ő felügyelte a HACS

pénzügyi elszámolását az elmúlt 3 évben az MVH felé. Unginé Gonda Mária ügyintéző, immár 3 éve
végzi az egyesület munkaszervezetének ügyintézői feladatait, 2 éve a Nagykunságért TVN Kft.
ügyvezető igazgatója. A Kft munkái között projekt menedzsment, PR, települési kommunikáció,
fórumok, rendezvények szervezése szerepel. Irodánk infrastruktúrája megfelelő az elvégzendő
feladatokhoz. Rendelkezünk 2 db asztali számítógéppel és 2db laptoppal valamint 1 scannerrel és egy
multi funkciós nyomtatóval.

8.4. Kommunikációs terv
Az Egyesületről szóló aktuális dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférést honlapunkon
biztosítjuk a www.nkve.hu oldalon. Az információkkal kapcsolatos észrevételeket a honlapunkon
feltüntetett, bárki számára elérhető elektronikus- és postai címünkre, telefonszámainkra várjuk. A
beérkező észrevételek tartalmától és fajsúlyától függően a munkaszervezet vagy saját hatáskörében
eljár, vagy az elnökség elé terjeszti az adott problémát, akik erről a kapcsolódó jogszabályi előírásoknak
megfelelően döntenek. A kommunikációs tervben foglaltak betartása és elvégzése a munkaszervezet
feladatkörébe tartozik, minden olyan felmerülő probléma esetén, melyben a munkaszervezet az
alapszabályban megfogalmazott feladatain túlmenően már nem kompetens az elnökség hoz döntést. Az
elnökség döntése alapján a végrehajtás a munkaszervezeten keresztül történik. Az Egyesülettel
kapcsolatos kommunikációra az Egyesület elnöke és az általa meghatalmazott/felkért személy jogosult.
A kommunikációs anyagok előkészítése jellemzően a munkaszervezet feladata. A szervezeti és
projektkommunikációban az Egyesület rendelkezik a szükséges tapasztalati háttérrel (pl. a korábbi
LEADER programok lebonyolítása során szerzett kiadvány-készítési tapasztalat stb.).
A HACS által alkalmazott kommunikációs csatornák:






A térségben leginkább olvasott helyi médiákban való megjelenés
Hírlap és a városi újság
Az akciócsoport által kiküldött tájékoztató levelek, hírlevelek az Egyesület tagjai, partnerei
részére e-mail útján (folyamatosan bővülő lista),
Tájékoztató tartása egyesület által vagy más helyi szereplő által szervezett rendezvényeken (pl.
fórum, műhelybeszélgetés, konferencia, társulási tanács ülés stb.),
Marketing anyagok készítése (kiadvány, szórólap, kisfilm stb.).

8.5. Monitoring és értékelési terv
A kimeneti indikátorok az adott intézkedésekre (intézkedésenként külön-külön vizsgálva) benyújtott,
fizikailag is ténylegesen megvalósult pályázatok utolsó kifizetési kérelmeinek benyújtását követően
kerülnek monitoringozásra. Az 1. (Helyi vállalkozások fejlesztése) és a 4. (A helyi lakosság
életminőségének javítását célzó tevékenységek támogatása) intézkedéseink vonatkozásában a kimeneti
indikátorok mérése és összesítése a tervezett benyújtást követő év végéig, vagyis 2018.dec.31-ig valósul
meg. Abban az esetben, ha a kimeneti indikátorok (adott intézkedésenként megvalósult projektek száma)
nem érik el a HFS-ben meghatározott értékeket, a HACS elnöksége a fejlesztési források más
intézkedésekhez történő átcsoportosításáról, vagy a maradvány összeg tekintetében az intézkedés újbóli
kiírásáról kíván döntést hozni 2019.dec.31-ig. Az itt keletkező indikátor adatok feldolgozása és
összesítése legkésőbb a benyújtást követő év végéig, vagyis 2020.dec.31-ig valósul meg.
A 2. (Helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése) és a 3. (Helyi termékek piaci
megjelenésének és fennmaradásának elősegítése, ismertségük növelése) intézkedéseink
vonatkozásában a kimeneti indikátorok mérése és összesítése a tervezett benyújtást követő év végéig,
vagyis 2020.dec.31-ig valósul meg.
Támogatási kritériumként jelenik meg az a kitétel, miszerint az ügyfél minden intézkedés (1.,2.,3.,4.)
keretében kötelezően vállalja, hogy a NKVE HACS monitoring adatgyűjtési munkáját segítve az
együttműködés és nyilvánosság biztosítása érdekében a projekt fizikai megvalósítását, utolsó kifizetési
kérelmének hivatalos elbírálását követően legkésőbb 30 napon belül a projekt megvalósulásáról max. 1
oldal terjedelemig, elérhetőségekkel, az intézkedésekhez kapcsolódó specifikus célokban meghatározott
eredménymutatókhoz tartozó célértékek, valamint az igényelt és ténylegesen elszámolt összköltsége
tekintetében, honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást küld a HACS részére elektronikus
úton, melyet a HACS a beküldéstől számított 7 napon belül a www.nkve.hu honlapon megjelentet.
Vállalásáról az ügyfél a Projekt adatlapon nyilatkozik.
Az adatok feldolgozására intézkedésenként kerül sor az utolsó beérkezett beszámolót követően. A
beszámolót e-mail-ben a nagykunsagertleader@gmail.com központi e-mailcímre, postai úton könyvelt
postai küldeményként (ajánlott vagy tértivevényes küldemény), vagy személyesen, átadás-átvételi
formanyomtatvány együttes aláírásával nyújtja be a LEADER HACS munkaszervezetéhez. A beérkezett
beszámolókat a munkaszervezet saját iktatórendszerében rögzíti és tartja nyilván, honlapján
megjelenteti.
A HACS animációs költségeinek vonatkozásában kimeneti indikátorként határozza meg, hogy évente
legalább 2db vidékfejlesztési témakörben lefolytatott szakmai rendezvényen vesz részt, továbbá
legalább évente 4 alkalommal működési területén szakmai fórumot és/vagy fogadóórát tart. Ezek mérése
a részvételt bizonyító, aláírt jelenléti ívek darabszám szerinti összesítése alapján történik, évente 1
alkalommal.

Ezek vonatkozásában a HACS saját teljesítményét a HFS megjelenését követően a fejlesztési források
vonatkozásában 2 évente 1 alkalommal, míg az animációs költségeinek vonatkozásában évenként 1
alkalommal kívánja értékelni a programozási periódus végéig (2020.dec.31-ig).

9. Indikatív pénzügyi terv
Ebben a fejezetben a HFS fejlesztési és a HACS működés és animáció forrásfelhasználásának ütemezését mutassák be az alábbi táblázatok kitöltésével. A
táblázatban a tervezett kötelezettségvállalást jelenítsék meg. A HACS működési és animációs költségei nem haladhatják meg az IH által az egyes HFS-ek
megvalósítására megítélt forrás 15%-át. A sorok száma bővíthető. A táblázatban a teljes közpénzt (EU és nemzeti társfinanszírozás összege) szerepeltessék. A
táblázatokat Excel formátumban is töltsék ki a mellékelt sablonban és külön fájlként nyújtsák be.
A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés
Ssz. Az intézkedések megnevezése
2016
2017
2018
2019
1
Helyi vállalkozások fejlesztése
x
x
x
92
2
3

4

Helyi
turisztikai
kínálat
és
szolgáltatások fejlesztése
Helyi termékek piaci megjelenésének
és
fennmaradásának
elősegítése,
ismertségük növelése
A helyi lakosság életminőségének
javítását
célzó
tevékenységek
támogatása
Összesen

Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.

2020
x

Összesen
92

%
39,31

x

x

85

x

x

85

36,33

x

x

30

x

x

30

12,82

x

x

27

x

x

27

11,54

x

x

234

x

x

234

100

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Forrás: EMVA LEADER 19.4alintézkedés
2016
2017
2018
Működési költségek
2,5
9,05
10,65
Animációs költségek
0,375
1,425
1,6
Egyéb tervezett bevételek2
0
2,286
1
Összesen
2,875
8,189
11,25

2
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2019
10,65
1,6
1
11,25

2020
10,65
1,6
1
11,25

Összesen
43,5
6,6
5,286
44,814

Kiegészítő információk
Mellékletek
Ábrák, térképek stb.

Helyzetfeltárás alátámasztásához a TEIR-ből az összes grafikon, ami szövegszerűen megjelenik
1. sz. mellékelt:
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2. sz. mellékelt

57

58

3. sz. mellékelt
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4. sz. melléklet
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