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1. Vezetői összefoglaló 
 

1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának jövőképe olyan ideális állapotot vetít előre a 
térségben, amely a jelenleg fennálló problémákra megoldást nyújt. Ezek alapján a térségben kiemelt 
gondot jelent a fiatalok elhelyezkedésének nehézsége, és ennek következtében a munkaképes 
korosztály elvándorlása. Ennek megoldására a helyi természeti adottságokra alapozva elindulnak 
olyan fejlesztések, melyek hozzájárulnak a magas munkanélküliség csökkentéséhez és a gazdasági 
szint növekedéséhez. A kistérség gazdasági fejlődését figyelembe véve a vállalkozások 
versenyképességének javulása érdekében infrastrukturális beruházások kezdődnek meg. A térség 
lakosságának alulképzettsége illetve a kor igényének megfelelő képzettség hiánya ellensúlyozására 
szakképzések, tanfolyamok, tréningek indulnak, melyek segítségével a helyben élő fiatalok 
elvándorlásának mértéke csökken. Fontosak a térség településeinek külső megjelenésére épülő 
fejlesztések, melyek növelik az adott térség vonzerejét, a turizmus növekedését valamint a térségbe 
látogatók számát. 

1.2. Főbb célkitűzések 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célja, hogy megoldással szolgáljon a térség problémáira, 
igényeire: 

A magas munkanélküliség és alacsony képzettségi szint problémájára a munkahelyteremtés, 
mind a magasabb, mind az alacsonyabb végzettségűek számára lehetőséget nyújt arra, hogy az 
értelmiségi fiatalság ne vándoroljon el. A turisztikai beruházások és szolgáltatások ösztönzése 
lehetőséget nyújt a turizmus fellendülésére és a gazdaság élénkülésére. Az épített örökség megóvása 
és falufejlesztés célkitűzés tekintetében lehetőség nyílik a természeti és az épített környezet 
megóvására és a jobb állapotba történő helyezésére. Infrastrukturális szempontból is komoly 
akadályokba ütköznek a térségben élők, melyek nehézséget szabnak a fejlődés menetében. Ezen 
probléma segítésére a vállalkozások versenyképességének javításával növekszik a termelés, a 
termékek javulnak, így a vállalkozások növelni tudják árbevételüket, terjeszkedni tudnak, több 
munkaerő felvételére lesznek alkalmasak. 

A térség hiányszakmáit tekintetbe véve a tréningek, képzések a társadalom alulképzett 
rétegeinek adnak segítséget, így azok könnyebben találnak munkát, anyagi biztonságot. 

1.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja a Stratégia érthető formában történő 
megjelenítése, bemutathatóvá tétele, a források elosztásának átgondolása, módosítása. A 
felülvizsgálat magában foglalhat új célkitűzéseket, illetve a meglévő problémák átfogalmazását, 
feleslegessé vált célok törlését. 
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Az új kihívások illetve a még fennálló problémák tekintetében megállapítható, hogy a civil 
szervezetek létszáma növekszik, egyre több rendezvény jelenik meg, ezért a megfelelő színvonal 
biztosításának segítése hangsúlyozott odafigyelést kíván. A kistérség földrajzi jellemzőit tekintve sok 
a vízfolyás, halastó, ezek szabályozása azonban nem megfelelő. A turizmus elősegítése tekintetében 
azonban fontos szempont ennek a problémának a megfogalmazása is. Az elmúlt időszakban a 
térségben kevésnek mutatkozott a turisztikához szükséges szálláshely, nem történtek bővítések vagy 
a már meglévő szálláshelyek színvonala nem a mai igényeknek megfelelő. Hangsúlyosabb 
odafigyelést kívánnak a nagyszámú mikro- és kisvállalkozások is, melyek berendezései elavultak, 
modernizálásuk szükséges. 

1.4. A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, 
résztvevők 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának során a Tamási és Térsége LEADER Egyesület 
a nyilvánosságot többféle módon informálta, felhívva a térség szereplőinek figyelmét arra, hogy 
segítsenek meg- illetve újraalkotni egy olyan Stratégiát, melyben az aktuális igények, szükségletek és 
ezek lehetséges megoldásai szerepelnek. 

A HVS felülvizsgálatáról készült hirdetmény folyamatosan szerepelt a Tamási, Gyönki illetve 
Simontornyai Televízió műsorán, informálva a nyilvánosságot az ÚMVP Irányító Hatósága által 
ütemezett fontosabb időpontokról, a felülvizsgálatot indító megbeszélés időpontjáról valamint a 
fórumokról. Ezek mellett a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában érdekelt személyek 102 fő) számára e-
mailben is elküldtük a felülvizsgálatról szóló tájékoztatást. 

2013. március 20-án, illetve március 21-én Tamásiban került sor a HVS indító megbeszéléseire.  

2013. március 26-án Szakadáton 18 fő jelent meg a HVS felülvizsgálatával kapcsolatos fórumon. 

A projektötletek benyújtása során a javaslattevők között nagyrészt civilek voltak, de 
önkormányzatoktól, vállalkozóktól is érkeztek érdekes, újszerű, megvalósítható ötletek. 

1.5.  A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 
 

A HVS 2013-as felülvizsgálata során a Helyi Akciócsoport azt az alapelvet vette figyelembe, hogy 
a HVS alapjaiban, fő célkitűzéseiben jelenleg is megfelelő, változtatása nem szükséges. A főbb 
módosítások a következők: 

 A szöveges részek egyszerűsítése, lényegre törekvő megfogalmazása, aktualizálása 

 A LEADER Intézkedési Terv elkészítése 
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2. Helyzetelemzés 
 

2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése 
 

A térség általános jellemzői 

Az Észak Tolna Hegyhát Helyi Közösség által 24 település területe került lefedésre. Ezek a 
települések Belecska, Diósberény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, 
Kisszékely, Magyarkeszi, Miszla, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Regöly, Simontornya, 
Szakadát, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Újireg és Varsád.  

A térség egyik legnagyobb potenciálja a domborzatilag tagolt, változatos táj, a szép természeti 
környezet, a jó mezőgazdasági potenciál (28,5 aranykorona átlagosan hektáronként). Jellemzőek az 
erősen erdősült részek, amelyek kedveznek a kiránduló-, ill. a vadászturizmusnak, valamint a 
változatos táj alkalmassá teszi azt a falusi turizmus és vendéglátás számára.  Fontos potenciálja a 
viszonylag épen maradt épített környezet is. A hagyományos településszerkezet, a sok régi jellegzetes 
építésű porta (tornácos, hosszan hátranyúló ház), az egyedi építésű és szépségű templomok, 
kastélyok és kúriák a községek egykori anyagi és szellemi tartását, erejét mutatják, de többségük 
mára elhanyagolt, kisebb-nagyobb mértékben felújításra szoruló. Több településen, ill. a közvetlen 
közelükben találhatóak az aktív kikapcsolódás számára kedvelőknek horgásztavak, lovas udvarok, 
vadászati lehetőségek, túraútvonalak, de a passzív pihenés kedvelői is találnak a helyi közösség 
területén látogatható tájházakat, várakat, termálfürdőt. 

Bár infrastrukturális szempontból nem mondható jónak a térség helyzete, minden szolgáltatás 
megtalálható, ám minősége nem, ill. csak kis mértékben javul, esetenként romlik. A nagy vállalatok 
hiánya, a kisebb, helyi vállalkozások működésének, gyarapodásának nehézsége is részben ide 
vezethető vissza. Az iskolák, közösségi terek, művelődési házak, működéséhez szükséges, és a 
kulturális életet, általános közbiztonságot szolgáló infrastruktúra hiányosnak, meglehetősen 
elavultnak mondható. 

A térség nemzetközileg ismert fürdője a Tamási Termálfürdő. 

A történelmi múlt tárgyiasult emlékei az Ozorai és Simontornyai Vár, amelyek jó lehetőséget 
biztosítanak a 10 éve elkezdett kulturális várjátékok lebonyolítására. 

Országosan csak nagyon szűk körben ismert a madárvilágáról híres Pacsmagi Halastavak, amely a 
Ramsar-i területek között szerepel. 

A legfontosabb problémák összegzése: 

Elsősorban humán oldalról mutatkoznak. A települések átlagos létszáma 1390 fő, mely 
folyamatosan fogy. Fejlődésüknek egyik legfőbb gátja az értelmiség, a kezdeményezni képes aktív 
réteg elvándorlása, így a települések folyamatos elöregedése jellemző.  

 

A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok 
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A kistérség természetföldrajzi helyzetéből adódóan változatos domborzati adottságokkal 
rendelkezik. Teljes területe a Kapos vízgyűjtő területéhez tartozik. Legnagyobb mellékvízfolyása a 
Koppány folyó. A külső-somogyi lösztábláról lesiető vízfolyások vize a Koppányon keresztül éri el a 
Kapost. A Fürgedi- és a Méhes-patak közvetlenül a Kaposba ömlik. Északi peremén folyik a Sió-
csatorna, amelyen keresztül a Balaton vizét vezetik le a Dunába. A kistérség természetes eredetű 
állóvizekben szegény. Ennek ellensúlyozására a Kapos és a Koppány, valamint mellékvízfolyásaik 
felduzzasztásával a völgytalpakon mesterséges eredetű halastavakat hoztak létre. Teljes kiterjedésük 
699ha. A területre a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlat jellemző. 

A főbb éghajlati jellemzők mezőgazdasági szempontból rendkívül kedvezőek. A hőmérsékleti 
viszonyok csaknem minden hazánkban termesztett növény számára kielégítők, csak a kimondottan 
hűvös éghajlatot kedvelő fajok (például tavaszi árpa) számára nem felelnek meg. A 
csapadékviszonyok néhány kimondottan vízigényes fajtól (például szója, zab) eltekintve szintén 
kedvezőek termesztett növényeink számára. A terület természetes növényzetének, valamint 
állatvilágának legfontosabb jellegzetessége az illír és pannon flóra közötti átmenetiség. A balkáni 
jellegű flóraelemek legnagyobb számban a déli országhatár közelében fordulnak elő, kisebb számban 
azonban még a kistérség területén is megjelennek. A terület jelentősebb része mezőgazdasági 
művelés alatt áll, s csak igen kis területen maradtak meg a természet közeli ökoszisztémák. A 
természet közeli élőhelyek kis területi kiterjedése miatt az eredeti állatvilág faj- és egyedszáma is 
erősen lecsökkent. 

Jellemző tevékenység a szántóföldi növénytermesztés, ugyanakkor az országos átlagnál nagyobb 
az erdők és halastavak részaránya.  

A térség kiváló természeti adottsága, hogy 3 helyen működő termálfürdő van, de bármelyik 
település alatt megfelelő mélység elérése esetén meleg vízhez lehet jutni. A térség településeit 
kivétel nélkül a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek nyilvánították, ezek közül 
Belecska fokozottan érzékeny terület. 

Különleges madárvédelmi területek: Kisszékelyi dombság, Pacsmagi-tavak. 

Kiemelt jelentőségű különleges természet megőrzési területnek jelölt területek: Szakadáti 
löszgyepek, Kisszékelyi dombság. 

Összegezve és kiemelve a problémákat elmondható, hogy az utolsó évtizedben a mezőgazdasági 
termelésben jellemzővé vált a növénytermesztés, miközben az állattenyésztés szinte elsorvadt. A 
növénytermesztésen belül is a vetésszerkezet rendkívül leegyszerűsödött és egysíkúvá vált, valamint 
nagy mennyiségű csapadék esetén a folyómedrek rossz állapota miatt komoly belvíz és árvízkárok 
keletkeznek. 

 

 

 

Demográfiai helyzet 

Főleg az elvándorlás miatt a lakosságszám jelentősen csökkent az 1900-as évek elejéhez képest. 
A térség lakossága összesen: 34051 főt tesz ki. Ebben a munkahelyek hiánya és a rossz közlekedési 
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viszonyok játszanak szerepet. Az elvándorlás ugyan mérséklődött statisztikailag, de egy úgynevezett 
„népesség-csere” alakult ki. Az elköltözők, vagy tanulmányaik befejezése után már nem visszatérők 
helyébe általában alacsony képzettségű, perifériára sodródott emberek költöznek községeinkbe. Ezek 
a családok általában nem falun nevelkedtek, alapvető gazdálkodási ismeretek hiányában nehezen, 
vagy egyáltalán nem tudnak környezetükbe beilleszkedni.  

A 60 év felettiek aránya pl. Szakadáton eléri a 37 %-ot, míg Varsádon csak 27%, a megyei átlag 
csak 19,6 %. A 15 év alattiak száma alacsony (15 % körüli, a megyei átlag 17,2 %). Az öregedési index 
majdnem duplája a megyei átlagnak, és ezek a számok az országos átlaghoz képest még rosszabb 
helyzetet mutatnak.  

A lakosság képzettsége alacsony. Sokan csak 8 általános végzetséggel rendelkeznek, kevés a 
diplomás. A felsőoktatásban továbbtanulók nagy része nem talál helyben munkát és elköltözik. 

Az Észak Tolna Hegyhát Helyi Közösség által lefedett 24 településre jellemző az aprófalvas 
szerkezet, a népesség folyamatos csökkenése, a kistelepülések elnéptelenedése, és a lakosság 
elöregedése. A lakosság számának csökkenésében nagymértékben közrejátszik az elvándorlás, amely 
elsősorban a fiatalokat, tanulmányaikat a közelmúltban befejezőket érinti, akik munkahely hiányában 
nem térnek vissza lakóhelyükre. Az elvándorlások száma a térségben meghaladta az 
odavándorlásokét. Mindezek következtében a terület népessége folyamatosan csökken, a 
népsűrűség elmarad a megyei átlagtól, és a 60 év feletti népesség aránya 2%-kal meghaladja a 
megyei átlagot. 

A kistérségben elő legjelentősebb kisebbségek a cigány és a német, melyeknek számos 
településen található kisebbségi önkormányzata. 

Az országos átlagnál alacsonyabb az oktatásban érintett korcsoportok jelenléte, miként az élve 
születések száma is, mindez a viszonylag magas halálozási aránnyal és a népesség átlagosnál nagyobb 
elöregedésével jár együtt. Ezek a tényezők a térség oktatási helyzetképét is más megvilágításba 
helyezik. 

Összegzés: 

Kiemelt problémát jelent a fiatalok elhelyezkedésének nehézsége, és ennek következtében a 
munkaképes korosztály elvándorlása. A lakosság folyamatos elöregedése további problémát vet fel. 

 

Gazdasági környezet 

A kistérségbe nem vezet autópálya, de Tamásinál két főút a 61-es (Dunaföldvár – Kaposvár - 
Nagykanizsa) és a 65-ös (Szekszárd-Siófok) keresztezi egymást. Északkelet-délnyugat irányban átszeli 
a 40-es számú (Budapest-Pécs) vasúti fővonal. Előnyt jelent a már meglévő és most épülő 
autópályákhoz való viszonylagos közelség. A busszal való tömegközlekedés feltételei a nagyobb, 
illetve a főútvonalak mentén elhelyezkedő települések esetében jók, azonban az elzártabb 
települések helyzete sokkal rosszabb, mivel a járatok jóval ritkábban közlekednek. 

A térség településeiben találhatóak zsáktelepülések, de a települések között összekötő utak 
hiányoznak. Az egyik közgazdasági magyarázat a fejletlenségre a gabona vertikum itteni alacsony 
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jövedelmezőségére vezethető vissza. A mezőgazdasági úthálózat teljes mértékben hiányzik. Ez azt 
jelenti, hogy a táblák kedvezőtlen időjárás esetén megközelíthetetlenek. 

A közösség vezetékes ivóvízzel való ellátottság jónak mondható. A hiányok főként a perem-
településrészeken, a közigazgatásilag egy-egy településhez tartozó pusztákon jelent problémát. 

A térségben a csatornázott háztartások száma igen kevés, csupán a közösség három városában 
Tamási, Simontornya, Gyönk és Miszla községben megoldott valamilyen szinten. 

A települések vezetékes gázzal való ellátottságáról a MOL Rt. gondoskodik, az elektromos áram 
majd minden háztartásban elérhető. 

A vezetékes telefonnal való ellátottság csökkenő tendenciát mutat, ennek oka valószínűleg a 
közösség egész területén elérhető mobilszolgáltatók térnyerése. 

Kevés a nyilvános Internet szolgáltató hely, ezek is főleg a települések könyvtáraiban és 
teleházaiban találhatóak. 

Tamásiban és Iregszemcsén központi ügyelet működik, a hétvégéken és az ünnepnapokon. 
Összevont orvosi ügyelet működik több helyen. Simontornya város saját közigazgatási területén 
önállóan látja el az egészségügyi alapellátási feladatokat. 

Általános iskola nem működik minden településen, sok esetben társulás útján megvalósított. 
Gimnáziumi képzés vehető igénybe Gyönkön, Tamásiban és Simontornyán. Szakközépiskolai képzés 
csak Tamásiban vehető igénybe, míg a szakiskolai képzés Tamási mellett Simontornyán is 
megtalálható. 

A térség kiváló természeti adottsága, hogy 3 helyen működő termálfürdő van, de bármelyik 
település alatt megfelelő mélység elérése esetén meleg vízhez lehet jutni. 

A Tamási Kistérségben jelentős a gazdálkodók koncentrációja. E tekintetben Tamási város 
szerepe meghatározó. Míg a kistérség lakosságának 22,6% él Tamásiban, ugyanakkor itt található a 
gazdálkodók 35%, a vállalkozások 35,6%. A vállalkozások zöme csupán 1-2 alkalmazottat foglalkoztat, 
árbevételük is az első árbevétel kategóriába tartozik. Jellemzően ezek a vállalkozások a helyi 
kiskereskedelemben, mezőgazdaságban, illetve az építőiparban tevékenykednek. 

Csekély a befektetői kedv, alacsony tőkebevonási képesség jellemző. Az elmúlt 10 évben 
jelentős tőkebeáramlás nem történt, bár néhány vállalkozás pénzügyileg megerősödött, piaci 
pozíciója stabilizálódott. Ugyanakkor jelentős foglalkoztatók szüntették meg tevékenységüket a 
közelmúltban.  

A kistérség kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik, ennek ellenére az elmúlt években a 
turizmusból származó bevételek csökkentek, elsősorban azért, mert a turizmus potenciális húzó 
objektumában, a Tamási Termálfürdőben a szükséges fejlesztések nem valósultak meg. Emellett a 
Simontornyai Termálfürdőben sem történt nagyobb mértékű fejlesztési beruházás. 

Összegzés: 

A Tamási Kistérségben nincs ipari park címet elnyert terület. 

A kistérség elavult és elhanyagolt úthálózata miatt a már működő vállalkozásoknak jelentős 
nehézségekkel kell szembenézniük, ez pedig nagymértékben gátolja új vállalkozások betelepülését is. 
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A foglalkoztatási nehézségekben problémát jelent a lakosság aluképzettsége is, vagy a kor igényének 
megfelelő képzettség hiánya. A működő vállalkozások versenyképessége korlátozott kis méretük 
miatt, nagyon sok vállalkozás kényszervállalkozásnak tekinthető. A turisztikai adottságok (termálvíz 
és vadászati lehetőségek) kihasználatlansága a fejlesztések elmaradására vezethető vissza. 

Általános probléma a településeken a megőrzésre érdemes épületek elhanyagoltsága, sok 
esetben kihasználatlansága. 

A térség gazdasági fejlődésére komoly húzó erőt gyakorolhatna a vállalkozások 
versenyképességének javítása infrastrukturális beruházások által. Ezen kívül fontos lehetőségként 
mutatkozik a turisztikai beruházások és szolgáltatások ösztönzése, ugyanis a térség egy kitörési 
pontja lehet a helyi aktív és passzív kikapcsolódási lehetőségekre épülve a helyi turisztikai 
beruházások támogatása. 

A munkaerő piacképesebbé válásához elengedhetetlen a humánerőforrás fejlesztés tréningek, 
képzések segítségével. 

 

Társadalmi környezet 

A non-profit szervezetek között legnagyobb részarányt a sportegyesületek és a szabadidő 
eltöltését szolgáló egyesületek képviselik. Utóbbiak tevékenysége kimerül évi 1-2 helyi rendezvény 
megszervezésében. Jellemzőek a falunapok, valamint ősszel a szüreti felvonulások, melyek a térség 
nagy részét megmozgatják. Ezekre gyakran látogatnak a testvér települések delegációi is. Az utóbbi 
időben a lovas rendezvények (fogathajtás, díjugratás) hódítottak teret, melyek közül a legnagyobb 
látogatottsága a Tamási Lovas Napoknak van. 

Nagyobb rendezvények szervezése szempontjából komoly problémát jelent a rendkívül szűkös 
anyagi helyzet, valamint az infrastrukturális hiányosságok, így ilyen mérvű szervezések nem is 
valósulnak meg. Jelentős azoknak a száma, melyek oktatási, illetve szociális intézmények mellett 
jöttek létre, azok működési támogatására. 

Szinte mindegyik településen van 1-2 olyan non-profit szervezet, melynek alapítója az 
önkormányzat.  

Az utóbbi időszakban egyre több civil szervezet jön létre, melynek célja a település 
közbiztonságának javítása. 

A térségben a lakosság egészségügyi állapota is igen rossz, illetve az egészségügyi ellátás sem 
magas színvonalú. 

Az Észak Tolna Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Közösség által lefedett 24 településen a 
munkanélküliségi ráta a legmagasabb Tolna megyében. Ez annak ellenére van így, hogy a települések 
jelzése szerint a rendszeres foglalkoztatásból kimaradók aránya ennél lényegesen magasabb. 
Köszönhető ez annak, hogy különösen a kistelepüléseken rendkívül magas a munkaügyi 
regisztrációból kimaradók száma. 

A munkanélküliséggel leginkább érintett korosztály mindkét nem esetében a 26 és 45 év közötti. 
A regisztrált munkanélküliek 16%-a 50 év fölötti. Az elhelyezkedni nem tudók legnagyobb része a 
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szakmunkásképzőt végzettek közül kerül ki. A munkanélküliek 8%-a nem fejezte be a 8 általános 
iskolát sem. 

A kistérség munkanélküliségi adatai alapján megállapítható, hogy a tartós munkanélküliek 
aránya a regisztráltakon belül rendkívül magas. A tartós munkanélküliséggel leginkább érintett 
korosztály a 36 és 45 éve közötti, 8 általánost és szakmunkásképzőt végzettek. 

Mivel a felsőfokú végzettségű fiataloknak itt kevés munkahelyet tudnak ajánlani, ezért a 
területet folyamatos „vérveszteség” éri azáltal, hogy a magasan kvalifikált fiataljai nem térnek vissza 
a tanulmányaik végeztével. Mindezeken túl általánosan is megemlíthető az, hogy a pályakezdő 
fiatalok nem tudnak a kistérségben elhelyezkedni, és ezért tapasztalható a településekről való 
folyamatos elvándorlásuk. 

A foglalkoztatási struktúráról megállapítható, hogy nagyobb foglalkoztatott létszámot alkalmazó 
vállalkozások elsősorban két városban (Tamási, Simontornya) működnek, így a térség fontos 
jellemzője a lakóhely és a munkahely közötti ingázás. Emellett nem elhanyagolható tény, hogy ez a 
két helység közel sem képes munkával ellátni a környező települések lakosságát, így nagy számban 
járnak dolgozni a környező megyék nagyobb vállalkozásaihoz is, ami napi akár több órás utazást 
jelent a foglalkoztatottnak. A kistérség perifériáin található településeken jelentős foglalkoztatott 
létszámot alkalmazó vállalkozás nem található. Ez különösen jellemző a keleti részre. 

Összegzésként megállapítható, hogy a legsúlyosabb probléma a rendkívül magas 
munkanélküliség. Az iskolák, közösségi terek, művelődési házak működéséhez szükséges, és a 
kulturális életet, általános közbiztonságot szolgáló infrastruktúra hiányosnak, meglehetősen 
elavultnak mondható. Általános probléma a településeken a megőrzésre érdemes épületek 
elhanyagoltsága, sok esetben kihasználatlansága. 

Lehetőségként szolgálna az épített örökség megóvása és falufejlesztése, valamint a természet és 
tájmegőrzés is komoly fejlődési lehetőségeket rejt a térség számára, mely magában foglalja a 
közösségfejlesztés közösségi színterek, szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését is, illetve az 
elöregedés, képzetlenség, munkanélküliség kapcsán jó szolgálatot tehetne egy szociális háló, illetve 
intézményrendszer kiépítése. 

 

2.2.  A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS) az Észak-Tolna Hegyhát 24 önkormányzatának, civil 
szervezeteinek és vállalkozásainak képviselői hozták létre. A közös munkát a fejlődési célok, irányok 
meghatározását 2007-ben kezdték, melynek remek alapul szolgált a térség jó részét felkaroló Közép 
Hegyhát Fejlesztési Egyesület korábbi LEADER kísérleti és LEADER+ programok kapcsán végzett 
szervező, közösségépítő tevékenysége. Erre a magra építve a köz-, a civil- és a gazdasági szféra már 
akkor sikeresen és hatékonyan tudott együttműködni, a fejlesztési, fejlődési irányokat meghatározni.  

 

Az időközben megalakult és Helyi Akciócsoportként elismert munkaszervezet a 3-as KÉZFOGÁS 
NKft. tovább erősítette a térségi összefogást a gazdasági és társadalmi szereplők között. Kezdetben a 
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Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetőjével karöltve végezte a szervezet a tájékoztatást, segítette elő a 
pályázatok kapcsán az információ áramlást. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. 
tengelyének pályázatai, kérelmei mellett a egyéb pályázatok kapcsán próbálta segíteni a helyi 
közösséget, az érdeklődőket. 2013 májusától helyét és szerepét a Tamási és Térsége LEADER 
Egyesület vette át, mint Helyi LEADER Akciócsoport. 

 

A vidékfejlesztés terén végzett munka során legfontosabb és legközelebbi partnerei a 
szervezetnek a tagjait delegáló civil szervezetek és önkormányzatok mellett a helyi vidékfejlesztésben 
meghatározó szervezetek, úgymint a helyi kistérségi többcélú társulás, települések művelődési 
központjai, a helyi média.  

 

A HVS felülvizsgálata, elemeinek újraalkotása és a pályázati rendszer változásának együttes 
hatásaként a helyi fejlesztések új lendületet kaphatnak. Folyamatos az érdeklődés főleg civil 
szervezetek, önkormányzatok és a gazdaság egyes szektorainak képviselői – úgy mint turisztika, 
borászat, mikrovállalkozások stb.- részéről a pályázati lehetőségek és azok kialakítása, formálása  
iránt. A térség fejlődési irányainak, a HVS jövőképének megfogalmazása, meghatározása kapcsán 
fontos minden helyi szereplő véleményének, céljának figyelembe vétele, hiszen csak így, közösen 
érhetünk el sikereket a térségben. 

 

2.3. A LEADER megvalósítása során elért eredmények 
 

Az ÚMVP III. tengely keretein belül a Tamási és Térsége LEADER Egyesület tervezési területén az 
első beadási időszakban ( 2008 október-2009 január) összesen 31 darab kérelem került benyújtásra. 

 Ebből 14 a Vállalkozások versenyképességének javítása infrastrukturális beruházásokkal 
célkitűzésen belül, mely kérelmek esetében 10 sikeresen pályázott. A célkitűzésen belül azonban még 
további igény mutatkozik a mikro– és kisvállalkozások tekintetében további eszközbeszerzésre 
valamint a telepeken belüli úthálózatok fejlesztésére is, hogy az előállított termékek további 
feldolgozására is lehetőség legyen. 

Az első beadási időszakban a Turisztikai beruházások és szolgáltatások ösztönzésére 
megfogalmazott intézkedés keretein belül a 6 beadott kérelemből 4 sikeresen pályázott erre a 
forrásra. Az intézkedés végrehajtásának tapasztalatai alapján nagyobb igény mutatkozik a turisztikai 
szolgáltatások bővítésére és magasabb színvonalú művészeti és kulturális rendezvények 
megrendezésére, amelyek növekvő látogatottságot eredményeznek. 

Épített örökség megóvása és falufejlesztés, természet és tájmegőrzés célkitűzés tekintetében a 
11 benyújtott kérelem közül 4 vonatkozott Vidéki örökség jogcímre, ahol mind a 4 sikeres pályázat 
volt illetve 7 Falumegújítás jogcímre, ahol 3 nyertes pályázat született. A célkitűzésen belül azonban 
szükséglet mutatkozik még az értékes épületek renoválására, települések virágosítására, 
túraútvonalak építésére, melyek tovább növelik az adott település vonzerejét. 
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A 31 kérelem esetében 10 került elutasításra. 

Az ÚMVP III. tengely tekintetében a 2. kérelem beadási időszakban ( 2009 november- december) 
összesen 43 db kérelem került benyújtásra a a Tamási és Térsége LEADER Egyesület területén. 

A 2. kérelem beadási időszakban a Vállalkozások versenyképességének javítása infrastrukturális 
beruházásokkal célkitűzés tekintetében a 25 beadott kérelemből 20 sikeresen pályázott erre a 
forrásra. A tapasztalatok alapján ebben a körben is igény mutatkozik a további eszközbeszerzésre. A 
pályázók részéről minden esetben felmerül a kérelmek kezelésének gyorsítása valamint az 
egyszerűbb ügyvitelre való igény is. 

Turisztikai beruházások és szolgáltatások ösztönzésére megfogalmazott intézkedés keretében a 
9 benyújtott kérelemből 6 sikeresen pályázott. Szükséglet mutatkozik azonban nagyobb volumenű 
rendezvények szervezésére illetve turisztikai portfoliók létrehozására is. 

Az Épített örökség megóvása és falufejlesztés, természet és tájmegőrzés célkitűzésének 
tekintetében Vidéki örökség jogcímnél mindkét beadott kérelem sikeresen pályázott. Falumegújítás 
jogcím esetében pedig a 7 beadott kérelemből 5 zárult sikerrel. A Falumegújítás jogcím támogatására 
szolgáló forrás felhasználása a 2. kérelem beadási időszakban alacsony volt. A célkitűzésen belül 
igény mutatkozik a tájeredetiség megóvására is. 

Az összesen benyújtott 43 kérelem esetében a 2. kérelem beadási időszakban 9 darab került 
elutasításra. 

Az ÚMVP III. tengely keretein belül a Tamási és Térsége LEADER Egyesület tervezési területén a 
következő beadási időszakban (2012) összesen 33 darab kérelem került benyújtásra. 

Ebből 5 a Vállalkozások versenyképességének javítása infrastrukturális beruházásokkal 
célkitűzésen belül sikeresen pályázott. A célkitűzésen belül azonban még további igény mutatkozik a 
mikro– és kisvállalkozások tekintetében további eszközbeszerzésre valamint a telepeken belüli 
úthálózatok fejlesztésére is, hogy az előállított termékek további feldolgozására is lehetőség legyen. 

a Turisztikai beruházások és szolgáltatások ösztönzésére megfogalmazott intézkedés keretein 
belül a 2 beadott kérelemből 1 sikeresen pályázott erre a forrásra. Az intézkedés végrehajtásának 
tapasztalatai alapján nagyobb igény mutatkozik a turisztikai szolgáltatások bővítésére és magasabb 
színvonalú művészeti és kulturális rendezvények megrendezésére, amelyek növekvő látogatottságot 
eredményeznek. 

Épített örökség megóvása és falufejlesztés, természet és tájmegőrzés célkitűzés tekintetében a 
24 benyújtott kérelem közül 8 vonatkozott Vidéki örökség jogcímre, illetve 16 Falumegújítás 
jogcímre. A célkitűzésen belül azonban szükséglet mutatkozik még az értékes épületek renoválására, 
települések virágosítására, túraútvonalak építésére, melyek tovább növelik az adott település 
vonzerejét. 

Az ÚMVP IV. tengely keretein belül a a Tamási és Térsége LEADER Egyesület területén az első 
beadási időszakban ( 2009 október-november) összesen 4 darab pályázat került benyújtásra.  

A Közösségfejlesztés, közösségi színterek, szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése célkitűzés 
keretein belül 2 benyújtott pályázatból 1 sikeres pályázat született. 
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A Humánerőforrás fejlesztés tréningek, képzések segítségével megfogalmazott intézkedés 
tekintetében 2 benyújtott pályázatból mindkettő sikeresen pályázott erre a forrásra. A tapasztalatok 
alapján azonban további igény mutatkozik rendezvénysorozatok szervezésére is. 

A 4 benyújtott pályázat esetében az ÚMVP IV tengely keretein belül 1 került elutasításra. 

A Térségmarketing helyi termék/ védjegy bevezetésével, településmarketing és kiadványok 
segítségével célkitűzéshez kapcsolódóan nem érkezett be pályázat egyik beadási időszakban sem. 
 
Az ÚMVP IV. tengely keretein belül a a Tamási és Térsége LEADER Egyesület területén a második 
beadási időszakban (2011) összesen 90 darab pályázat részesült pozitív elbírálásban. 

A Közösségfejlesztés, közösségi színterek, szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése célkitűzés 
keretein belül 32 sikeres pályázat született. 

Kulturális és sportrendezvények megvalósítása célterületen belül 21 pályázat nyert támogatást. 

A Térségmarketing helyi termék (22db) / helyi márka, védjegy (17db) bevezetésével, 
településmarketing és kiadványok segítségével célkitűzéshez kapcsolódóan 39 páylázat nyert 
támogatást. 

 

2.4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 
 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül elkészült Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák (HVS) elsődleges célja a térségünk fejlesztési lehetőségeinek felmérése és azokra olyan 
megoldások megtalálása, amelyek hozzájárulnak a vidék megfelelő fejlesztéséhez, valamint ezzel 
elősegítik a LEADER, illetve egyéb források hatékony, célszerű felhasználását. A HVS-ekkel idáig elért 
eredmények, és a társadalmi- illetve gazdasági folyamatok szükségessé teszik a rendszer rendszeres 
felülvizsgálatát. Ez a felülvizsgálat biztosítja a LEADER Helyi Akciócsoportjainak számára a 
folyamatosan változó igények feltérképezését, ami egyben egy átfogó fejlesztési dokumentum, ezzel 
biztosítva a folyamatos fejlesztési lehetőségeket. A HVS felülvizsgálat céljai: a HVS érthető formában 
történő megjelenítése, bemutathatóvá tétele, a források elosztásának átgondolása, módosítása. 

A HVS mindenki számára elérhető a térségben, így ez a nyilvánosság lehetőséget ad a helyi 
szereplők részvételére a vizsgálati folyamat során, ami reális képet tükröz a helyi igények 
fejlesztésére. A HVS-ben megfogalmazott célok eredményezik, hogy a megfelelő projektek 
valósuljanak meg a térségünk gazdaságában. A felülvizsgálat magába foglalhat új célkitűzéseket, 
illetve a meglévő problémák átfogalmazását, a feleslegessé vált célok törlését, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó forrásallokáció átrendezését. Itt elsősorban az a nézőpont érvényesülhet, hogy nagyobb 
hangsúlyt kellene fektetni a gazdaságunk fellendítésére. 

A HVS-ben megfogalmazott intézkedések az úgynevezett HPME (Helyzet – Probléma – Megoldás 
– Eredmény) struktúrát követik. Minden megoldási javaslat kidolgozásakor figyelembe kell venni a 
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatósági szempontokat. Ezek közvetlenül, illetve 
közvetve határozzák meg egy HPME tartalmát A HVS-ben található HPME-k két csoportba oszthatók: 
a) forrással párosított, b) forrással nem párosított, de tartalmilag, illetve a jövőben fontos HPME. 
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A HVS-ben megfogalmazott fontosabb szempontok:  

 civil szervezetek létszáma nő, egyre több rendezvény jelenik meg – a megfelelő színvonal 
biztosításának elősegítése 

 nagy kiterjedésű erdők, fakitermelés – a keletkezett hulladék kárba vész, fontos lenne az 
újrahasznosítása (projekttervként megjelent) 

 sok vízfolyás, halastó – a turizmust segíti elő, de szabályozásuk nem megfelelő, így komoly 
károk keletkeznek áradáskor a mezőgazdasági területen 

 nagyszámú mikro- és kisvállalkozás – berendezéseik elavultak, modernizálásuk szükséges 

 kevés a turisztikához szükséges szálláshely – nincs bővítés, vagy a meglévők színvonala nem 
megfelelő 

 sok területen hiányszakmák mutatkoznak – képzések indítása, meglévő képzések 
ismertetése, ami segíthet a munkanélküliség problémáján 

 termálvíz adta lehetőség jelenleg még nem teljes mértékben kihasznált – fürdőfejlesztés 
megoldás lehet a turizmus számára 

 csatornarendszer, vízelvezetők kiépítése, karbantartása – nagy esőzéseknél magas költségek 
keletkeznek mind az önkormányzatoknak, mind a magánembereknek 

 lovas napok – térségünkben a hagyományőrző rendezvények segíti a turizmust, de a 
rendezvények látogatottsága, színvonala csökken 

 Tamási a tolnai borvidék részét képezi, az itt termő jó minőségű borok kevésbé ismertek az 
országban 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának várható hatásaként létrejön egy átlátható, 
mindenki számára könnyen értelmezhető, a helyi igényeket kielégítő, illetve alátámasztó Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia, amely megfelelően bemutatja térségünk szükségleteit, kitörési 
lehetőségeit, valamint bemutatja a források hasznos elosztását. 
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2.5.  SWOT elemzés 
 

Erősségek Gyengeségek 

- jó mezőgazdasági potenciál 
- domborzatilag tagolt, változatos táj, szép 

természeti környezet,  
- jellemzőek az erősen erdősült részek, 

amelyek kedveznek a kiránduló-, ill. a 
vadászturizmusnak, valamint a 
változatos táj alkalmassá teszi azt a falusi 
turizmus és vendéglátás számára.   

- viszonylag épen maradt épített 
környezet, hagyományos 
településszerkezet 

- 3 helyen működő termálfürdő van, de 
bármelyik település alatt megfelelő 
mélység elérése esetén meleg vízhez 
lehet jutni 

- falunapok, valamint ősszel a szüreti 
felvonulások, melyek a térség nagy 
részét megmozgatják 

- közgazdasági magyarázat szerint a 
mezőgazdaság lassabb fejlődése a 
gabona vertikum itteni alacsony 
jövedelmezőségére és az állattenyésztés 
megszűnésére vezethető vissza. A 
mezőgazdasági úthálózat teljes 
mértékben hiányzik. 

- a tömegközlekedés az elzárt 
településeken meglehetősen rossz 

- turizmusból származó bevételek 
csökkentek, mert a szükséges 
fejlesztések nem valósultak meg 

- a megőrzésre érdemes épületek 
elhanyagoltsága, sok esetben 
kihasználatlansága 

- a vállalkozások zöme csupán 1-2 
alkalmazottat foglalkoztat, árbevételük 
is az első árbevétel kategóriába tartozik 

- csekély a befektetői kedv, alacsony 
tőkebevonási képesség jellemző, nincs 
ipari park címet elnyert terület 

- a foglalkoztatási nehézségekben 
problémát jelent a lakosság 
aluképzettsége 

- nagyobb rendezvények szervezése 
szempontjából komoly problémát jelent 
a rendkívül szűkös anyagi helyzet, 
valamint az infrastrukturális 
hiányosságok, így ilyen mérvű 
szervezések nem is valósulnak meg 
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Lehetőségek Fenyegetések 

- a mezőgazdaság segítése, az 
állattenyésztés, háztáji termelés 
visszaállítása 

- a térség gazdasági fejlődésére komoly 
húzóerőt gyakorolhatna a vállalkozások 
versenyképességének javítása 
infrastrukturális beruházások által 

- a turisztikai beruházások és 
szolgáltatások ösztönzése, melyek a 
térség kitörési pontjai lehetnek a helyi 
aktív és passzív kikapcsolódási 
lehetőségekre épülve 

- fontos lehetőség a térségmarketing helyi 
termék/védjegy bevezetése, 
településmarketing és kiadványok 
megjelenése 

- az épített örökség megóvás és 
falufejlesztés, természet és tájmegőrzés, 
mely magában foglalja a 
közösségfejlesztés közösségi színterek, 
szolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztését is 

- a munkaerő piacképesebbé válásához 
elengedhetetlen a humánerőforrás-
fejlesztés tréningek, képzések 
segítségével 

- különböző szakképzések, felnőttképzés 

- a gazdák a versenyképesség hiánya miatt 
felhagynak a termeléssel 

- a rendkívül magas munkanélküliség 
további növekedése 

- a fiatalok elhelyezkedésének nehézsége, 
és ennek következtében a munkaképes 
korosztály elvándorlása 

- a lakosság folyamatos elöregedése 
- a turisztikai adottságok (termálvíz és 

vadászati lehetőségek) 
kihasználatlansága a fejlesztések 
elmaradása miatt tovább növekszik 

- a LEADER pályázatokkal kapcsolatos 
csökkenő pályázói aktivitás 

- az iskolák, közösségi terek, művelődési 
házak működéséhez szükséges, és a 
kulturális életet, általános 
közbiztonságot szolgáló infrastruktúra 
hiányosságai, elavultsága egyre nagyobb 
mértékűvé válik 

- a foglalkoztatási nehézségekben a 
lakosság aluképzettsége, vagy a kor 
igényének megfelelő képzettség 
hiányának növekedése 
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3. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

3.1.  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 
 

A programozási időszak végére a térség helyi természeti adottságaira alapozva elindul egy 
rendezettebb környezet kiépítése az erdőkben, halastavaknál és környékükön valamint az eddig nem 
hasznosított energiahordozók sem vesznek kárba (erdők gyérítésekor keletkezett fahulladék). 
Mindezek megvalósítása helyi munkaerő alkalmazásával történik, ezáltal a térség magas 
munkanélküliségi aránya csökken valamint gazdasági szintje emelkedik. 

A programozási időszak végére a térség hagyományaira és épített örökségeire épülő 
fejlesztésekkel növekszik a térségbe látogatók száma, ezáltal a helyi szálláslehetőségekre is nagyobb 
igény mutatkozik majd, a térség turisztikai vonzereje növekszik, mely elősegíti a helyi munkanélküliek 
foglalkoztatását.  

A térség társadalmi környezetére épülő fejlesztésekkel, melyben a lovas- és falunapok valamint 
a szabadidő eltöltését szolgáló egyesületek aránya a legjelentősebb, emelkedik a térségbe látogatók 
száma, így a turisztikai bevételek is növekedést mutatnak. A helyi lakosok lehetőséget kapnak 
szálláshelyek létrehozására, újonnan létrejövő szolgáltatások létesítésére, így a térségben egyik 
legjelentősebb társadalmi probléma: a magas munkanélküliség csökken. 

A programozási időszak végére a térség termálvizei adta lehetőségre alapozva elindul a fürdők 
felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése, mely segítségével a térségbe látogatók 
száma növekszik, a helyi munkaerő alkalmazása pedig növeli a térség gazdasági szintjét. 

A programozási időszak végére a térség infrastruktúrájának fejlesztésével a helyben működő 
termelő tevékenységet folytató vállalkozók versenyképessége és hatékonysága javul valamint a 
térség gazdasági szintje is emelkedik. A jobb minőségű termékek és szolgáltatások lehetővé teszik a 
helyi termék előnyben részesítését a távolabbi térségben előállítottal szemben.  

A térség hiányszakmáira épülő fejlesztésekkel elindulnak iskolarendszeren kívüli szakképzések, 
tanfolyamok, tréningek, melyek segítségével a helyi szakképzettek aránya emelkedik, a helyi 
munkaerő piacképesebbé válik. 

A programozási időszak végére az egészséges életmód olyan szintjét érjük el, amely lehetővé 
teszi a fiatalabb generációk számára a szabadidő egészséges eltöltését valamint ez a lehetőség is 
közrejátszhat abban, hogy a térségben élő fiatalok elvándorlásának mértéke csökkenjen. 

A Tamási kistérség településeinek az elmúlt időszakban az intenzív esőzés igen jelentős károkat 
okozott. A programozási időszak végére elindul a vízelvezetési tervek megvalósítása, amely 
eredményeként nem következnek be olyan kártételek, amelyek a lakosság vagyonát, helyi terményeit 
veszélyeztetik. 

A programozási időszak végére településeinek külső megjelenésére épülő fejlesztések lehetővé 
teszik olyan közösségi terek, szabadidős és kulturális rendezvények megfelelő helyszíni biztosítását, 
melyek csökkentik a településen belüli különbségeket, ezáltal növelik a hely vonzerejét, a turizmus 
növekedését, a térségbe látogatók számát. 
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A térség kiadványai és olyan helytörténeti művei, melyek az adott település történetét dolgozzák 
fel segítséget nyújtanak abban, hogy a térség vállalkozásainak ismertsége 
növekedjen,eredményességük javuljon. 

3.2.  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez 
 

A legsúlyosabb probléma a rendkívül magas munkanélküliség, illetve a fiatalok 
elhelyezkedésének nehézsége, ami a munkaképes korosztály elvándorlását vonja maga után, 
melynek következménye a lakosság folyamatos elöregedése.  

A térség további súlyos problémái közé tartozik a mezőgazdaság lassabb fejlődése, az 
állattenyésztés megszűnése, a háztáji termelés háttérbe szorulása.  

Turisztikai szempontból az abból származó bevételek csökkenése a szükséges fejlesztések 
elmaradása, a megőrzésre érdemes épületek elhanyagoltsága, sok esetben kihasználatlansága is 
komoly gátat szab a fejlődésnek.  

Jellemzőek a mikro vállalkozások, melyek zömmel 1-2 alkalmazottat foglalkoztatnak, így 
árbevételük is az első árbevétel kategóriába tartozik ezért nincs is ipari park címet elnyert terület. 
Ezek jelentős része „kényszervállalkozásnak” tekinthető. Csekély befektetői kedv és alacsony 
tőkebevonási képesség mutatkozik. A működő vállalkozások versenyképessége is korlátozott. 

A foglalkoztatási nehézségek között felmerül a lakosság alulképzettsége. Sokan csak 8 általános 
iskolai végzettséggel rendelkeznek és kevés a diplomás. A felsőoktatásban továbbtanulók nagy része 
munkahely hiányában elköltözik. Az országos átlagnál alacsonyabb az oktatásban érintett 
korcsoportok jelenléte, miként az élve születések száma is, mindez a viszonylag magas halálozási 
aránnyal és a népesség átlagosnál nagyobb elöregedésével jár együtt. Ezek a tényezők a térség 
oktatási helyzetképét is más megvilágításba helyezik. 

Infrastruktúrális szempontból is komoly akadályokba ütköznek a térségben élők, melyek komoly 
akadályokat szabnak a fejlődés menetében. Az elzártabb települések helyzete tömegközlekedés 
szempontjából rossz, mivel a járatok ritkábban közlekednek, illetve zsáktelepülések esetében az 
összekötő utak hiányoznak. A mezőgazdasági úthálózat teljes mértékben hiányzik. Ez azt jelenti, hogy 
a táblák kedvezőtlen időjárás esetén megközelíthetetlenek. Problémát jelent a mezőgazdaság 
szempontjából túl nagy mennyiségű csapadék esetén a folyómedrek elhanyagoltsága és az emiatt 
bekövetkező ár- és belvíz veszély. A közösség vezetékes ivóvízzel való ellátottsága jónak mondható. A 
hiányok főként a perem-településrészeken, a közigazgatásilag egy-egy településhez tartozó 
pusztákon jelent problémát. A térségben a csatornázott háztartások száma igen kevés. Általános 
iskola nem működik minden településen, sok esetben társulás útján megvalósított. 

Ezen problémák megoldása egyben a térség legfontosabb szükséglete is, ezért a fő 
célkitűzéseknek megoldással kell szolgálniuk és magukban kell foglalniuk:  

 a magas munkanélküliség és az alacsony képzettségi szint problémájára orvosságként a 
munkahelyteremtést, mind a magasabb, mind az alacsonyabb végzettségűek számára, hogy 
az értelmiségi fiatalság ne vándoroljon el, valamint nagy hangsúlyt kell fektetni az alacsony 
végzettséggel rendelkezők továbbképzésre  
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 a mezőgazdaság segítését, az állattenyésztés fellendítését és a háztáji termelés visszaállítását 
az arra szakosodott feldolgozóipar és piac által 

 a turisztikai beruházások és szolgáltatások ösztönzését, melyek a térség kitörési pontjai 
lehetnek a helyi aktív és passzív kikapcsolódási lehetőségekre épülve 

 az infrastruktúra fejlesztését, amely hatással van az egész térség életminőségi, gazdasági 
fejlődésére (vállalkozások versenyképessége) 

 az épített örökségmegóvás és falufejlesztés, természet és tájmegőrzés, mely tartalmazza a 
közösségfejlesztés, közösségi színterek és szolgáltatások fejlesztését is 

 térségmarketinget helyi termék/védjegy bevezetését, településmarketinget és kiadványok 
megjelenését 

 

A térség más fejlesztési terveihez is jól illeszkednek ezek a lehetséges megoldási formák, hiszen 
azon tervek szintén a legfontosabb szükségletek kielégítésére keresik a megoldást. 

A Közép Hegyhát Fejlesztési Egyesület és a Kiút kht. Sorsfordító-sorsformáló regionális munkaerő 
piaci programban részt vállalva, többek között a szociális földprogramba történő integrálással, illetve 
a gyakorlati képzőhelyek felkutatásában is segítésre törekszik. 

A Kiút kht. felnőttképzésekkel és közmunkaprogramokkal és ezekhez kapcsolódó projektekkel is 
próbálja segíteni a munkanélküliség csökkentésének és az alacsony iskolázottsági mutató pozitív 
irányba mozdításának folyamatát. 

Az infrastruktúra-fejlesztésben komoly szerepet játszanak az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretein belül elnyert támogatások. 

A mikro-, kis-, és közepes vállalkozások segítésére az Új Széchenyi Terv nyújt támogatást. 

Egyéb figyelembe vett gazdaságfejlesztési tervek: 

 A VÁTI által készített „A Gyönki mikrotérség akcióterve” (2007) 

 A „Gazdasági erőforrások felmérése a tamási kistérségben” (2003) 

 A „A tamási kistérség felülvizsgált agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja” (2004) 

 A „Tamási kistérség turisztikai fejlesztési programja” (2005) 

 

 

3.3.  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 
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Legfőbb célunk egy gazdaságilag és a társadalom minden rétegének, szektorának tekintetében is 
beinduló, önmagát pozitívan gerjesztő folyamat, mely rövid távon sok munkát, hosszú távon 
általános jólétet biztosít az Észak Tolna Hegyhát településeinek. A helyi értékekre, erősségekre 
alapozva, a helyi gyengeségeket és veszélyeket figyelembe véve a következő fő irányvonalak mentén 
látjuk céljaink, a térség fejlődésének lehetőségét: 

 

1. „A szükséges plusz!” Helyi gazdasági szereplők versenyképességének javítása. 
 

A célterület intézkedésinek hatására a térség vállalkozásai termelésüket fokozzák, ill. a 
termékeik minőségét javítják, így növelni tudják árbevételüket, terjeszkedni tudnak, több munkaerő 
felvételére lesznek alkalmasak. A célterület a hátrányos helyzetű Tamási kistérségben működő 
vállalkozások hátrányát hivatott enyhíteni, mind az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a 
megújuló energia szolgáltatás területén, mely segítség természetesen nem tesz gazdaságossá egy 
amúgy deficites vállalkozást, de segít fejleszteni, megerősödni. Későbbiekben a vállalkozás alkalmassá 
válhat új munkaerő foglalkoztatására is, így nem pusztán a gazdasági mutatók nőhetnek, hanem a 
foglalkoztatási problémák is enyhülhetnek a térségben 

A célterülethez 7 db intézkedés tartozik, ebből 5 db UMVP III. tengely, 1 db UMVP IV. tengely és 
1 db egyéb forrásra építő.  

 

2. „Gyere hozzánk vendégségbe!” Turisztikai beruházások és szolgáltatások ösztönzése 
 

A célterület a helyi aktív és passzív kikapcsolódási lehetőségekre épülve a helyi turisztikai 
beruházások támogatása, mely a térség egyik fontos kitörési pontja. A célterület a helyi turizmus 
erősítését helyezi előtérbe, nagyban épít a környék természeti, tájegységbeli erősségeire, a helyi 
kulturális kis- és nagyrendezvényekre. Segítségével a turizmus fellendül, gazdasági élénkülés, 
növekedés figyelhető meg, javul a rendezvények eszközellátottsága, technikai háttere. 

A célterülethez 5 db intézkedés tartozik, ebből 3 db UMVP III. tengely, 1 db UMVP IV. tengely és 
1 db egyéb forrásra építő.  

 

3. „Jól nézzünk ki!” Épített örökség megóvás és falufejlesztés, természet és tájmegőrzés 
 

A célterület a természeti és épített környezetünk megóvását, eredeti vagy jobb állapotra történő 
állítását tűzte ki célul, mely elengedhetetlen feltétele a térség hosszú távú létének, a környezeti 
értékek megóvásának.  

A célterülethez 6 db intézkedés tartozik, ebből 3 db UMVP III. tengely, 0 db UMVP IV. tengely és 
2 db egyéb forrásra építő.  
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4. „Itthon legyünk!” Közösségfejlesztés közösségi színterek, szolgáltatások infrastrukturális 
fejlesztésével 

 

A célterület a lakosság mindennapi közérzetének, hosszú távú jólétének javítására szolgáló 
fejlesztéseket kívánja segíteni, a közösségeket megmozgató kulturális-, sport-, és egyéb társadalmi 
szervezetek lehetőségeit javítva eszközeinek fejlesztésével, működési feltételeinek javításával. Ezzel 
növelve a helyben maradást, a lokálpatriotizmust az aktív korosztály tagjai között.  A célterület a 
közösségi színterek infrastrukturális javításán és a közjólétet, közérdeket maguk elé tűző elsősorban 
civil szervezetek a tevékenységük ellátásához szükséges eszközök számának és minőségének 
javításán keresztül szeretné jobbá, könnyebbé varázsolni a térségben élők közérzetét, 
biztonságérzetét, életminőségét, a szolgáltatások színvonalának fokozódását. 

A célterülethez 2 db intézkedés tartozik, ebből 0 db UMVP III. tengely, 2 db UMVP IV. tengely és 
1 db egyéb forrásra építő.  

 

5. „A háló kell nem a hal!” Humánerőforrás fejlesztés tréningek, képzések segítségével 
 

A célterület a társadalom alulképzett rétegeinek ad segítséget képzések, tréningek által, így 
könnyebben találnak munkát, anyagi és erkölcsi biztonságot. Ezen túlmenően a vállalkozások 
számára biztosít megfelelően képzett munkaerőt, akár új munkaerő felvételének lehetőségével, akár 
meglévő dolgozók továbbképzésével elősegíti az új munkahely teremtést, ill a munkahely megtartást. 
Fő célja a helyi humánerőforrás fejlesztése, az aktív réteg helyben tartása, a települések létszámának 
megőrzése, hosszú távon növelése. 

A célterülethez nem tartozik intézkedés. 

 

6. „Amire büszkék vagyunk!” Térségmarketing helyi termék/védjegy bevezetésével, 
településmarketing és kiadványok segítségével 

 

A célterület a térség egy kitörési pontja, helyi identitás fejlesztés, helyi termék/védjegy 
kialakításán keresztül a gazdaság fellendítésének megkönnyebbítésére irányul. A célterület egy helyi 
termék egy helyi védjegy megteremtését, életre hívását tűzi maga elé. Teszi mindezt azért, hogy 
lehetősége legyen a térség gazdasági résztvevőinek arra, hogy egy közös „cégér” alatt tevékenykedve 
sikeresebb részesei lehessenek az ország gazdaságának, felismerhessék az összefogás nyújtotta 
pozitívumokat. 

A célterülethez 1 db intézkedés tartozik, ebből 0 db UMVP III. tengely, 1 db UMVP IV. tengely és 
0 db egyéb forrásra építő.  

 

Mind a hat célterület és azok intézkedései teljesen azonosak és azonos mértékben képesek hatni 
a térségben, hiszen a tervezési terület minden települése a leghátrányosabb települések közé 
tartozik, és jellemzően azonos problémáik, lehetőségeik vannak.  
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3.4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 
 

A Tamási és Térsége LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport tervezési területe 24 településből áll. Ezen települések mindegyike a leghátrányosabb 
települések közé tartozik. Minden HVS intézkedés, mely e térséget érint, egyaránt vonatkozik mind a 24 településre kivéve ha jogszabály településeket kizár 
(Pl: falufejlesztésből a városok kizárva) amik a következők: Belecska, Diósberény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kisszékely, 
Magyarkeszi, Miszla, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakadát, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád. 

 

Az UMVP IV. tengelyéhez (LEADER) köthető intézkedések: 

 

1. „A szükséges plusz!” Helyi gazdasági szereplők versenyképességének javítása. 

1.1. Helyi termék és szolgáltatás fejlesztés 

2. „Gyere hozzánk vendégségbe!” Turisztikai beruházások és szolgáltatások ösztönzése 

2.1. Nagy volumenű sportrendezvények 

3. „Jól nézzünk ki!” Épített örökség megóvás és falufejlesztés, természet és tájmegőrzés 
4. „Itthon legyünk!” Közösségfejlesztés közösségi színterek, szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésével 

4.1. Nonprofit szervezetek eszközfejlesztése 

4.2. Sportszervezetek közösségi színtereinek fejlesztése 

5. „A háló kell nem a hal!” Humánerőforrás fejlesztés tréningek, képzések segítségével 
6. „Amire büszkék vagyunk!” Térségmarketing helyi termék/védjegy bevezetésével, településmarketing és kiadványok segítségével 

6.1. Tamási Térségi Termék bevezetése 
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Az UMVP III. tengelyéhez köthető intézkedések: 
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esetben jellemző a technikai 
felszereltségük fokozatos és 
folyamatos elavultsága, 
alkalmazott 
munkamódszerei 
korszerűtlensége. Ez által 
versenyképességük 
jelentősen csökken. 

A helyi vállalkozók, 
vállalkozások sok esetben 
forráshiány illetve 
információ hiány miatt nem 
tudják a kor színvonalának 
megfelelő technikákat, 
eljárásokat alkalmazni 
tevékenységük során. Nincs 
lehetőségük a jó gyakorlatok 
elsajátítására, 
megfigyelésére. 

Országon belüli, vagy akár 
külföldi tanulmányutak, 
ismeretszerzési lehetőségek 
biztosítása, támogatása 
vállalkozások, egyéni 
vállalkozók, őstermelők, vagy 
ezen gazdasági szereplőket 
tömörítő, képviselő civil 
szervezetek, önkormányzatok 
részére. 

4-5 megvalósult tanulmányút 
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A térség 
vállalkozásai/vállalkozói 
nagy tapasztalatra tettek 
szert a hagyományos 
növény-, 
gyümölcstermesztésben, de 
többen felismerték már a 
biotermékek iránti bővülő 
keresletben rejlő 
lehetőségeket. Az utóbbi 
években egyre több 
vállalkozás jelezte, hogy 
ilyen irányban szeretne 
bővíteni, és gondolkodik 
elsősorban biozöldség és 
biogyümölcs 
feldolgozásában is. 

A térség 
vállalkozásainak/vállalkozóin
ak termelési tapasztalatai, 
rendelkezésre álló 
infrastruktúra, 
berendezések, valamint a 
térség termékeny, jó 
minőségű talaja megfelelő 
alapot biztosít ennek a 
gazdálkodási formának az 
elterjesztéséhez, illetve az 
ebben a formában rejlő 
diverzifikációs lehetőségek 
megteremtéséhez, az ebben 
rejlő lehetőségek 
kiaknázásához.. 

Nagyobb jövedelmezőség 
elérése érdekében szükséges a 
biotermesztéssel foglalkozók 
támogatása új technológia 
beszerzése, marketing 
tevékenység ösztönzése, 
minőségbiztosítási rendszerek 
bevezetése céljából, ami mind 
hozzájárul a biotermesztésben 
rejlő diverzifikációl 
lehetőségek minél 
hatékonyabb kihasználásához. 

A biotermékek piacán nagyobb 
mennyiségben és választékban 
jelennek meg a térségben termelt, 
tovább feldolgozott biotermékek. 
Fontos eredménye lenne az új 
munkahelyek létrejötte, valamint a 
mezőgazdasági tevékenység 
diverzifikációja. A diverzifikációs 
folyamat hatására a térségben 
várhatóan 20-30 új munkahely 
keletkezik, mely nem közvetlenül a 
mezőgazdasághoz kapcsolódik. 



 

26 

I/3 
K

ör
ny

ez
et

 g
az

dá
lk

od
ás

, m
eg

új
ul

ó 
en

er
gi

a 
ha

sz
no

sí
tá

s ö
sz

tö
nz

és
e 

  

M
ik

ro
vá

lla
lk

oz
ás

ok
 lé

tre
ho

zá
sá

na
k 

és
 fe

jle
sz

té
sé

ne
k 

tá
m

og
at

ás
a 

I. 
„A

 s
zü

ks
ég

es
 p

lu
sz

!”
 

Ú
M

VP
 - 

3.
 In

té
zk

ed
és

cs
op

or
t -

 3
12

 

A kistérség területén 
magyarországi 
viszonylatban nagy 
kiterjedésű erdők vannak, 
emellett jellemzőek még a 
szórvány erdők is, amelyek 
kitermelésekor, illetve a 
fiatalabb erdők 
gyérítésekor nagy 
tömegben keletkezik 
fahulladék. Ezt a hulladékot 
eddig a helyszínen 
eltüzelték. 

Szakszerű fakitermelés 
mellett is nagy mennyiségű 
fahulladék keletkezik az 
erdőinkben, melyekben rejlő 
energia így elvész, és a 
környezet számára is 
megterhelő.Tekintettel a 
fahulladék magas 
energiatartalmára, 
célszerűnek tűnik annak 
hasznosítása, különös 
tekintettel arra, hogy az 
Energo Pellet Kft. működtet 
egy pelletüzemet, mely nem 
tudja kielégíteni a felmerülő 
keresletet. Tehát a piac 
lehetőségei kihasználatlanok 
annak ellenére, hogy a 
nyersanyag rendelkezésre 
áll. 

Ahhoz, hogy a piaci igények 
minél nagyobb mértékben 
kielégítésre kerüljenek, 
szükséges új vállalkozók 
belépése erre a területre, 
illetve a működő 
kapacitásának bővítése. 
Pályázati forrást szükséges 
biztosítani olyan technológiai 
fejlesztésre, eszközbeszerzésre 
és infrastrukturális 
fejlesztésre, amely ezt 
lehetővé tenné. Ezen pályázat 
keretében csak azok a 
vállalkozók/vállalkozások 
juthatnak forrásokhoz, 
amelyek nem részesülhetnek a 
KVVM OP-ból.  

Rendezettebb környezet az 
erdőkben és környékükön, az eddig 
nem hasznosított energiahordozó 
nem veszik kárba, olcsóbb, plusz 
energia biztosítása, valamint az 
adott piac kapacitáskihasználtsága 
15%-kal nő várhatóan. 
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A térségben nagy számban 
működnek termelő 
tevékenységet folytató 
vállalkozók, mikro és 
kisvállalkozások, amelyek 
működésük alatt kinőtték 
az induláskori 
infrastrukturális kereteiket, 
berendezéseik elöregedtek, 
idejét múlttá váltak, így 
szükséges azok bővítése, 
modernizálása. 

Az előbbi adottság már 
korlátjává vált a termelő 
tevékenységet folytató 
vállalkozások további 
fejlődésének, és negatívan 
hat versenyképességükre a 
piacon. Termékeik, 
szolgáltatásaik minőségben 
sokszor elmaradnak a 
versenytársakétól, valamint 
előállításuk nehézkesebb, 
időigényesebb, így kevésbé 
gazdaságos. 

Szükséges az épületek, 
építmények, berendezések, 
eszközök fejlesztése, 
modernizálása, vásárlása, a 
telepeken belüli úthálózat 
fejlesztése 

Versenyképesség, hatékonyság, 
gazdaságosság javulása, jobb 
minőségű termékek, szolgáltatások. 
A versenyképesebb vállalat 
növekvő foglalkoztatotti 
létszámmal működik. 
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Annak ellenére, hogy 
Tamásiban megtalálhatóak 
a multinacionális cégek 
üzletei (Penny Market, Lidl, 
Spar), a kistelepüléseken a 
lakosság számára 
elengedhetetlenül fontosak 
a kis vegyesboltok 
szolgáltatásai. 

Sok esetben ezek az üzletek 
nem felelnek meg a kor 
követelményeinek, például 
nem rendelkeznek megfelelő 
hűtőkapacitással, 
kellőképpen esztétikus 
megjelenéssel. 
Elképzeléseink szerint a 
belföldre érkező turisták 
száma növekedni fog, akik 
igénybe veszik a falusi 
turizmus szolgáltatásait, így 
növekszik az igény a kis 
boltok szolgáltatásai iránt, 
sőt, szükségessé válhat 
tevékenységük bővítése, 
kiszélesítése a vendéglátás 
irányába. 

Üzletek berendezésének 
modernizálása, hűtőkapacitás 
növelése, a már meglévő 
egységek tevékenységének 
vendéglátóipari bővítése, 
illetve új vendéglátó helyek 
kialakítása.  

A lakosság igényeinek magasabb 
szintű kielégítése, valamint a 
települések turisztikai vonzerejének 
erősítése. Az üzleti egységek 
gazdasági megerősödése, 
jövedelmezőségük 10 %-kal való 
növekedése, és 5-10 új munkahely 
létesülése várható a fejlesztés 
hatására. 
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A térségben található 
szolgáltató (gazdasági, 
kulturális, sport stb.) 
tevékenységet folytató 
vállalkozók, mikro- és 
kisvállalkozások működésük 
alatt kinőtték az induláskori 
infrastrukturális kereteiket. 
Versenyképességük, 
gazdaságosság és jobb 
minőség elérése érdekében 
szükséges bővítés, 
modernizálás. 

A jelenleg is működő 
szolgáltatók berendezései, 
felszerelései elavultak, nem 
minden esetben felelnek 
meg a kor 
követelményeinek. 
Szolgáltatásaik száma 
meglehetősen korlátozott 
annak ellenére, hogy igény 
lenne rá. 

Szükséges a már meglévő 
szolgáltatások bővítése, a 
rendelkezésre álló 
technológia, felszerelés 
fejlesztése, modernizálása, 
valamint új kondicionáló 
termek, kozmetikák, Fitness 
Clubok létrehozatala. A 
korábbi helyzethez képest 
minőségbeli javulás várható, 
mind a környezetben, mind az 
igények kielégítésében.  

A különféle szolgáltatások 
színvonala nő, így nő a helyi 
lakosság komfortérzete, nő a 
helybenmaradási kedv. 
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A táj lószerető 
magyarjainak érdeme a 
Tolnatamási tájfajta ló 
kitenyésztése, mely 
fajtának a megismertetése 
céljából hozták létra annak 
idején a Tamási 
Lovasnapokat, majd néhány 
évtizeddel később a térség 
8-10 településén 
hagyományosan 
megrendezésre kerülő lovas 
rendezvényeket. A 
Tolnatamási tájfajta ló 
tenyészkörzete 13 
települést foglalt magában, 
Regölyben az erősen Gidrán 
hátterű kancák tenyésztés 
volt jellemző. Emellett nagy 
hagyománya volt a 
hagyományos magyar 
állatfajták tartásának, 
tenyésztésének is, mint a 
mangalica, Tolna-baranyai 
sváb birka valamint egyéb 
régi magyar háziállatok 
(szürkemarha, különböző 
tyúkfélék, ősi magyar 
kutyafajták).Egyre több 
településen tartanak 

A településeken található 
turisztikai vállalkozók, civil 
szervezetek és 
önkormányzatok is 
érdeklődésüket fejezték ki a 
lovasturizmus, valamint a 
hagyományos haszonállatok 
és a régi magyar fajták 
bemutatása iránt. Növekvő 
igény mutatkozik a 
lovasprogramokra: lovaglás, 
lovas oktatás, lovarda, lovas 
sportok, gyógylovaglás, 
bértartás, túralovaglás, 
méneslátogatás, hintós túrák 
a vendéglátóhely 
környezetében. Problémát 
jelent, hogy ehhez szükséges 
infrastruktúra kiépítettsége 
meglehetősen hiányos. 

A lovasturizmus feltételeinek 
megteremtésének támogatása 
turisztikai vállakozók, civil 
szervezetek és 
önkormányzatok részére 
(lovas oktatás, lovarda, lovas 
sportok, gyógylovaglás, 
bértartás, túralovaglás, 
méneslátogatás). Kulturált, a 
kor követelményeinek 
megfelelő környezet 
kialakítása (takarmánytárolók, 
állat tartó helységek felújítása, 
lovasturizmushoz kapcsolódó 
szálláshelyek kialakítása, 
infrastrukturális fejlesztés, 
marketing támogatás), 
támogatás a bemutatásra 
szánt, hiányzó állatállomány 
beszerzésére a 4 EUME 
értéket meg nem haladó 
mértékben. A lovasturizmus 
kiegészítőjeként egyéb 
hagyományos haszonállatok 
bemutatása is támogatható, 
állatvásárlás csak 4 EUME 
érték alatt.  

A térség turisztikai vonzereje 
növekszik az újonnan letrejövő 
szolgáltatások és lehetőségek 
fényében. Rendszeresednek a lovas 
sportok a térségben, és a lovas 
oktatás. Folyamatos szervezésben 
fog megvalósulni a túralovaglás, 
valamint a méneslátogatás a térség 
több településén is. A térség 
turisztikai bevételeit 10 %-kal fogja 
emelni a lovas turizmus fejlődése 5 
év leforgása alatt. 
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lovakat lovaglás céljából. 
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A térség jelentős 
vízfolyásaiba (Kapos, Sió, 
Koppány) beömlő patakok 
vizét több, mint 100 év óta 
halastavakká duzzasztják, 
aminek eredményeként a 
térségben a 
haltenyésztésnek, 
halnevelésnek nagy 
hagyománya van. A tavak 
többségét gazdasági 
szempontból hasznosítják, 
kisebb részét horgász 
tóként. 

A halastavak nem csak 
halgazdasági szempontból 
lehetnek fontos húzóerői a 
környező települések 
gazdaságainak, lehetőség 
van egy részük turisztikai 
szempontból előnyös 
elhelyezkedése miatti 
átalakítására, és turisztikai 
szolgáltatásokkal való 
körülépítésére. Ezidáig csak 
nagyon kezdetleges 
állapotban és kis számban 
található meg a térségben 
turisztikai 
jövedelemszerzésre 
átalakított tó. 

A meglévő halastavak egy 
részének átalakítása 
csónakázó, illetve ''hobby 
horgásztóvá'' turisztikai 
hasznosításuk céljából. A 
körülöttük lévő 
szálláslehetőségek fejlesztése, 
vendégházak kialakítása, a 
meglévők komformosítása, 
valamint egyéb turisztikai 
szolgáltatások kiépítése.  

Mikrotérségenként 1-2 az 
előzőekben kifejtett tó létesülése, a 
turisztikai jövedelmek 5 %-kal való 
megugrása a térségben. 
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A térség településeinek 
nagy részén az elmúlt 
évtizedben bővült a 
szálláskapacitás (falusi 
turizmus, panzió, 
vadászház, vendégház stb.), 
ugyanakkor a növekvő 
érdeklődés hatására igény 
mutatkozik a kapacitás 
bővítésére, illetve a 
színvonal emelésére. A 
szálláskapacitás jelentős 
részét a horgász és vadász 
vendégek használják ki, de 
szép számban jelennek meg 
más térségekből is 
gyalogos, kerékpáros és 
lovas túrázók. Igény 
mutatkozik a szabadidős 
tevékenységek 
komfortjának növelésére 
(horgászat, vadászat, 
túrázás). 

A növekvő érdeklődéssel 
szemben a szálláskapacitás 
bővítésre az elmúlt években 
nem került sor, ezen kívül a 
szolgáltatások színvonala 
sem alakul az elvártaknak 
megfelelően a megfelelő 
anyagi források hiányában. A 
szállások berendezésének 
modernizációja, felújítása, 
valamint a 
megközelíthetőség 
akadálytalanabbá tétele 
problémát jelent. A térség 
településein tapasztalható 
csend, nyugalom, rendezett 
környezet egyre nagyobb 
értéket képvisel a „rohanó” 
ember szemében. 

Szálláshelyek kapacitásának 
bővítése, a kor igényeinek 
megfelelő színvonalra emelése 
a település adottságainak 
figyelembe vételével 
(informatikai bővítések, 
fejlesztések, 
minőségbiztosítási rendszerek 
bevezetések, szabványok 
támogatása). A 
szálláslehetőségek 
vonzáskörzetében elérhető 
szolgáltatások körének 
bővítése, illetve színvonalának, 
komfortjának emelése. A 
szolgáltató helyek 
megközelíthetőségének 
biztosítása gépjárművel is 
(szórt utak, gyalogösvények). 

A térségben várhatóan 30 
szálláshely létesül és 2 
melegkonyhás étterem. A 
szálláskapacitás és a szolgáltatások 
körének bővülése nagyobb 
vendégforgalmat eredményez, a 
fejlesztésben érdekelt 
vállalkozások, szervezetek 
eredményességének növekedése. A 
térség gazdasági és turisztikai 
színvonalának emelkedése. 
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A térség egyik legnagyobb 
potenciálja a domborzatilag 
tagolt, változatos táj, a szép 
természeti környezet, a jó 
mezőgazdasági potenciál. 
Jellemzőek az erősen 
erdősült részek, amelyek 
kedveznek a kiránduló-, ill. 
a vadászturizmusnak, 
valamint a változatos táj 
alkalmassá teszi azt a falusi 
turizmus és vendéglátás 
számára. 

Ezt a jelentős helyi értéket 
kis mértékben képes a térség 
kihasználni, mivel kevés 
kiépített turista útvonal, 
kilátó, tanösvény, útbaigazító 
információs tábla stb. van. 
Az ilyen jellegű 
infrastruktúra hiánya nem 
csak a turisták számára 
kedvezőtlen, hanem a térség 
lakói sincsenek igazán 
tisztában lakhelyük 
természeti értékeivel, így 
nincs kellő 
környezetközpontú 
szemlélődés, természet közeli 
gondolkodás. 

A természeti értékek 
bemutatását, megóvását célzó 
beruházások támogatása. 

Kiépült túraútvonalak, tanösvények, 
kilátók, ezekhez szükséges 
információs táblák az útvonalak 
mentén, valamint ezek 
népszerűsítése különböző 
fórumokon (internet, 
településközpontokban infotáblákon 
stb.) 
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Az elmúlt 10 évben a 
településeink külső 
megjelenése, 
rendezettsége sokat javult, 
de még messze nem éri el 
azt a szintet, amit a 
lakosság elvárna. Több 
településen nincsenek 
olyan közösségi terek, 
amelyek helyszínt 
biztosíthatnának a 
szabadidős és kulturális 
rendezvényeknek. 

Az előbb kifejtett adottság 
magában rejti a problémát 
is: közösségi terek, 
szabadidős és kulturális 
rendezvények megfelelő 
helyszínének hiánya, 
valamint a térség települései 
külső megjelenésének 
szépítése, renoválása. 
Fontos, hogy egy településen 
belül ne legyen jelentős 
különbség adott település 
központja, és az azon kívül 
eső területek között. 
Emellett a térségi összefogás 
hangsúlyozására hasonló 
falukép kialakítása is 
szükséges (pl. egységes 
utcanév táblák, köszöntő 
táblák, zöld területek, 
közterek stb.). 

A meglévő épületek 
hasznosításával, külső 
felújításával, környezetének 
rehabilitációjával (térburkolat, 
szökőkutak stb.) közösségi 
terek kialakítása, valamint a 
már meglévők felújítása, 
modernizálása a lakosság 
igényeinek előzetes felmérése 
alapján. Az egységes falukép 
közös megtervezése, majd 
megvalósítása.  

Esztétikusabb és egységesebb 
megjelenésű településkép a térség 
24 településén. Településen belüli 
és kistérségen belüli különbségek 
mérséklődése, ezáltal a települések 
vonzerejének növekedése, 
turizmusának fellendülése. A 
lehetőségek eredményeként a 
kulturális élet felpezsdülése és a 
szolgáltatási színvonal emelkedése. 
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A településeken szép 
számmal vannak olyan 
középületek, egyházi és 
magán tulajdonban lévő 
ingatlanok, templomok, 
emlékművek, amelyek 
meghatározzák a település 
arculatát. Ezek egy része 
helyi védelem alatt is áll. 
Jellemző, hogy ezen 
objektumok túlnyomó 
többsége elhanyagolt, sok 
esetben használat alól 
kivont, felújításuk indokolt. 

Szinte mindegyik településen 
van olyan, sokszor vallási 
indíttatású templom, köztéri 
szobor, emlékmű, amelyeket 
több, mint 100 évvel ezelőtt 
közadakozásból állítottak fel, 
felújításuk eredeti 
szépségükben való 
megjelenésük fokozná a 
települések lakóinak 
összetartozását, 
összefogását. Az épületek 
egy része használaton kívül 
van, ugyanakkor a 
településeken hiányos a 
szolgáltatási paletta. 

Ingatlanok, templomok 
emlékművek, tájházak, 
ravatalozók felújítása, 
rekonstruálása a település 
képének javulása, valamint 
adott ingatlan megfelelő 
hasznosíthatóságának 
érdekében. A használaton 
kívüli ingatlanok 
hasznosíthatóságának 
megtervezése és újra 
használatba vétele.  

A térségben 20-25 ilyen építmény, 
ingatlan felújítására számítunk, 
minek hatására szolgáltató 
közösségi tereket lehetne 
kialakítani, amelyek működtetése 
esetén a lakosság komfortérzete 
nagy mértékben nőne, a település 
faluképe pedig javulna. Emellett 
emelkedne a lakosság kulturális 
ellátottsága, a különböző 
korosztályoknak közösségi terei 
nyílnának, megteremtődne a 
lehetőség a szabadidő minél 
színesebb eltöltésére. 
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A térség különleges 
madárvédelmi területei a 
Kisszékelyi dombság, 
Pacsmagi-tavak, kiemelt 
jelentőségű különleges 
természetmegőrzési 
területnek jelölt területei 
pedig a Szakadáti 
löszgyepek, és a Kisszékelyi 
dombság. 

A térség különleges területei 
látogatottságának 
növekedése következtében a 
környezeti nyomás erősödni 
fog, ami káros 
következményekkel jár a 
természeti értékekre 
tekintettel. A meglévő 
természetvédelmi 
szervezeteknek nincsenek 
meg a megfelelő eszközeik a 
táj szépségének, értékeinek 
megőrzésére. 

Az erre a tevékenységre épülő 
civil szervezetek megerősítése, 
felszereléseinek (motoros 
fűkasza, lombnyíró eszközök 
és egyéb, a környezet 
rendbetételéhez szükséges 
eszközök) modernizálása, újak 
beszerzése, önkéntes 
természetvédelmi őrség 
felállítása, használati 
térelemek elhelyezése. 

A megnövekedett látogatottság 
ellenére az értékes természeti 
környezetben negatív változások 
nem következnek be, a környezet 
rendezettebbé válik. A táj 
eredetisége hosszútávon 
fenntartható, a látogatói szám 10 
%-os növekedése várható, 4 főnek 
álláslehetőséget biztosít. 
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A kistérség aprófalvas 
településeire jellemző az 
elöregedő lakosság. Sok 
helyen a fiatalabb 
generáció elköltözött a 
településekről, ezért az 
idősek magukra maradtak, 
így nem egy esetben 
problémát jelent önmaguk 
ellátása. Az igényeket 
figyelembe véve 
megállapítható,hogy térítés 
ellenében igény lenne a 
szolgáltatásra. 

Több település rendelkezik 
épületekkel melyek 
kihasználtsága minimális, és 
megfelelő beruházással, 
funkcióváltással alkalmassá 
válhatnának mikrovállalkozás 
által irányított, idősek 
nappali ellátásának 
megvalósítására. A térség 
rendelkezik azzal a 
szakképzett munkaerővel, 
mely kielégítené az 
igényeket, de a 
későbbiekben szükségessé 
válhat az átképzés. 

A már meglévő épületek 
idősek nappali ellátására 
alkalmas átalakítása 
megoldást jelenthetne az 
idősek életkörülményeinek 
javítására. Ugyanakkor 
elengedhetetlen a 
berendezések beszerzése, 
pótlása.  

Az idősek számára megoldást 
jelentő szolgáltatások kialakítása, 
mely eredmányeként csökken az 
egyedül, felügyelet nélkül élők 
száma. Megvalósulás esetén az 
érintett településeken 10-15 új 
munkahely létesül, valamint 
várhatóan 42 személy fogja igénybe 
venni a kialakított szolgáltatást. 
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Turizmus szempontjából 
Tamási kistérség egyik 
legnagyobb adottsága a 
termálvíz adta lehetőség. A 
24 településből 3-ban 
(Tamási, Simontornya, 
Kisszékely) működik fürdő. 
Mindháromnak a 
legnagyobb problémája az, 
hogy jelentős, a kor 
követelményeinek 
megfelelő fejlesztés nem 
volt, ezért ezeknek a 
fürdőknek a vonzereje az 
elmúlt 10 évben csökkent. 
Ugyanakkor igénylik a fürdő 
vendégek azt, hogy a fürdő 
szolgáltatáson túl egyéb 
szabadidős programok is 
elérhetőek legyenek a 
térségen belül. 

Az elmúlt években a 
régióban is több jelentős 
fürdőfejlesztés történt, 
amelyeknek vendégelszívó 
hatását érzékelni lehetett a 
térségünkben. 
Lehetőségként mutatkozik, 
hogy a meglévő fürdőkre 
alapozva jelentős fejlesztést 
valósítsunk meg. 

A  fürdők  felújítása, az ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatások 
(fürdőszolgáltatás, 
szállásszolgáltatás, gyógyászati 
részleg) bővítése szükséges. 
Ennek érdekében a térségben 
a DDOP keretében 
idegenforgalmi beruházásról 
született döntés.  

A felújított fürdők hatására javul a 
turisztikai vonzerő, a turisztikai 
szolgáltatások a környéken 
fejlődnek. Több turista fordul meg a 
településeken és környékükün. 
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A kistérség területének 
csakegy része csatornázott, 
ugyanakkor egy évtizede a 
felszín alatti vizek minősége 
kimutathatóan romlik, 
elsősorban a 
csatornázottság és a 
szennyvíztisztítás hiánya 
miatt. 

A megoldatlan 
szennyvízelvezetés és 
kezelés miatt a felszín alatti 
vizek minősége 
folyamatosan romlik, aminek 
egyetlen megoldási 
lehetősége a csatornázás, 
illetve a szennyvíztisztítás 
megoldása pályázati 

DDOP pályázat beadása a 
csatornázás, illetve 
szennyvízkezelés és kezelés 
megoldása céljából. 

A környezet állapotának 
megoldása, a felszín alatti vizek 
minőségének megtartása, javulása, 
higiénikusabb lakókörnyezet 21 
településen. 
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pénzből. 
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A Tamási kistérség 
településeinek nagy része 
dombos területen 
helyezkedik el, ami 
magában hordozza annak 
veszélyét, hogy intenzív 
esőzés esetén a 
településeken keresztül 
vivő elvezető árkok a nem 
megfelelő kiépítettség híján 
a nagy tömegű hordaléktól 
elzáródnak és a kiöntések 
jelentős anyagi kárt 
okoznak az 
önkormányzatoknak és a 
lakosságnak. 

A helyzetleírás már magában 
foglalja a problémát, 
miszerint a nem megfelelően 
kiépített vízelvezetők 
veszélyeztetik az 
önkormányzat és a lakosság 
vagyonát, és rontja  a 
településképet. 

A belterületekre vonatkozóan 
korábban elkészült 
vízelvezetési tervek 
megvalósítása DDOP pályázati 
forrásból. 

A rendezett belterületi vízelvezetés 
eredményeként nem következnek 
be olyan kártételek, amelyek a 
lakosság, illetve az önkormányzatok 
vagyonát veszélyeztetik, 
ugyanakkor a korábbinál 
rendezettebb településkép alakul ki 
mind a 24 településen. 
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A térségben az elmúlt 10 
évben rohamosan csökkent 
a gyermeklétszám. Ennek 
következtében az általános 
iskolákban, különösen a 
kistelepüléseken kritikus 
szintre csökkent az 
osztályok tanulói létszáma, 
minek következtében a 
központi finanszírozáshoz a 
fenntartó 
önkormányzatoknak évről-
évre nagyobb pénzügyi 
kiegészítést kell a 
finanszírozás mellé 
rendelni. 

A kistelepülések 
költségvetését aránytalanul 
megterhelték az iskolák 
működtetésével járó terhek, 
ami már hosszabb távon a 
működésüket veszélyeztette. 
Lehetőségként egy megoldás 
mutatkozott, ha a 
települések iskolafenntartó 
társulásokba tömörülnek, és 
az oktatási feladatokat 
integrált oktatási 
intézményekben oldják meg. 

Az integrált intézmények 
működtetésének előfeltétele a 
megfelelő méretű, illetve 
megfelelő minőségű és 
felszereltségű épület, 
amelyeknek kialakítása a 
mikrotérségi oktatási 
központokban indokolt. 
Megvalósításuknak egyetlen 
lehetősége DDOP pályázat.  

A tanulók kulturáltabb 
környezetben és jobban felszerelt 
intézményekben tanulhatnak, 
választékosabb ismeretekre 
tehetnek szert, így az ingázás 
mértéke várhatóan 10 %-kal 
csökkenni fog. 
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3.4.  A HVS-ben megjelenő környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok 
 

3.4.1. A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 
 
Természetmegőrző vidékfejlesztés:  A természeti értékek, a biológiai sokféleség, a 
genetikai állomány és a természetes térszerekezet megőrzése 

Ökologikus vidékfejlesztés:  A gazdálkodási tevékenységek, valamint föld- és 
tájhasználat során az erőforrás igény és a környezethasználat figyelmébe veszi a 
környezet korlátozott eltartóképességét és a helyi természeti adottságokat is. 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás:  A szennyezések és a hulladékok 
kibocsátásának megelőzésére történő törekvés, illedve - ahol ez nem lehetséges- a 
kibocsátások minimalizálása. 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: A mezőgazdaság okozta kedvezőtlen 
környezeti hatások mérséklése. 

Dematerializásió: A felhasznált ipari nyersanyagok és energiahordozók mennyiségét, a 
szállítási és raktározási igényeket minimalizálni kell 

Újrahasznosítás: A szennyvizek, a hígtrágyák, a mezőgazdasági melléktermékek és a 
hulladékok újrahasznosításának elősegítése. 

Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és 
lételemek igénybevételét minimálisra szorítani szükséges. 

Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal:  A feltételesen megújuló 
természeti erőforrások és környezeti elemek készeleteit, állapotát és önszabályozó 
képességét fenn kell tartani és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme 
figyelembevételével lehet igénybe venni. 

Ágazati integráció: A fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható energiapolitika, az 
ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre jutásának elősegítése. 

3.4.2. A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

Prosperáló vidéki gazdaság: A magas hozzáadott értékeket előállító gazdálkodás,  a 
gazdálkodás stabilitás és a  kiszámíthatóság elősegítése, valamint mezőgazdasági 
ágázat tőkehiányának mérséklése. 

Integrált termékpolitika:  Az integrált termékpoltinak érvényesülésenek elősegítése. 

Decentralizált vidékfejlesztés: A mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan 
koncentrációjának meggátolása, valamint a vállalkozások sokszínűségenek elősegítése. 
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„Termelj helyben, fogyassz helyben”: A piacra jutás, a közösségi ellátás,  elősegítése, a 
helyi élelmiszertermelés és forgalmazás támogatása. 

„Dolgozz helyben”:  A helyben foglalkoztatás, a helyi kisvállalkozások fejlődésének, a 
családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztésének elősegítése, a falusi életmód 
támogatása. 

Minőségi termékek, innováció: A mezőgazdaságban az innováció, a minőségi 
agrártermelés és az innovatív gazdálkodási technikák elterjesztésének elősegítése. 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: A sajátos értékesítésű, egyedi minőségű termékek 
előállításának elősegítése. 

Térségen belüli termelési együttműködések: A térségen, településen belüli 
termékfeldolgozási láncolat  kialakítáésának elősegítése. 

3.4.3. A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

A helyi ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősségvállalás:  Az erőforrások 
használata felelősségtudatos körülmények között. 

Társadalmi méltányosság: A vidéken élők megélhetésének javításához, a szegénység 
leküzdéséhez,  a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának segítéséhez 
történő hozzájárulás. 

Tudásalapú vidékfejlesztés: A mezőgazdaságban dolgozók képzésenek, valamint a 
gazdálkodást támogató helyi szellemi szolgáltatások kiépítésnek elősegítése. 

Társadalmi kohézió:  A vidéki közösségek saját jövőképének, identitásának 
kialakításának elősegítése, illetve a térségek, települések társadalmi probléma 
importjának kikerülésének támogatása. 

Szolidaritás, területi kohézió: Az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 
utaltságának felismerését történő elősegítés, valamint segítsen javítani a 
gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatát. 

Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esélyegyenlőség: 

Az erőforrások értékvédő, takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó 
gazdálkodását kell megvalósítani, oly módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, 
fogyatékkal élők esélyegyenlősége biztosított legyen. 

Társadalmi részvétel:  A gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 
szakmai szervezetek részvételének elősegítése a vidékfejlesztési döntésekben. 
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3.5. A HVS-ben felírt HPME-k a következő két csoportra oszthatóak: 
 

A forrásallokációban LEADER forrással párosított HPME-k: 

 LEADER Intézkedés neve 
Kapcsolódó HVS 

célkitűzés 
Intézkedés leírása 

1 
1.1. Helyi termék és szolgáltatás 

fejlesztés 
1. „A szükséges plusz!”  

Helyi termékek előállítása, feldolgozása és piacra jutási lehetőségeinek 
javítása, valamint a helyi szolgáltatások színvonalának erősítése jelen 

intézkedés célja. 

Támogatás vehető igénybe a célok megvalósítása érdekében 

- szükséges eszközök beszerzésére, 

- fejlesztéshez szükséges épületek, építmények létesítésére, 
átalakítására, felújítására 

- valamint marketing költségekre 

2 
4.1. Nonprofit szervezetek 

eszközfejlesztése 
4. „Itthon legyünk!”  

Támogatás vehető igénybe a helyi akciócsoport területén működő olyan 
nonprofit szervezetek eszközfejlesztésére, melyek hozzájárulnak a helyi 

társadalmi értékek megőrzéséhez, újak létrehozásához 
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3 
6.1. Tamási Térségi Termék 

bevezetése 
6. „Amire büszkék 

vagyunk!”  

Helyi termékek értékesítési lehetőségeinek javítása, egységes arculat 
bevezetésével, értékesítési csatornák létrehozásával (helyi termék átvevő 

és árusító hely, webes értékesítési felület) 

Támogatás vehető igénybe a célok megvalósítása érdekében 

- szükséges eszközök beszerzésére, 

- fejlesztéshez szükséges épületek, építmények létesítésére, 
átalakítására, felújítására 

- valamint marketing költségekre 

4 
2.1. Nagy volumenű 
sportrendezvények 

2. „Gyere hozzánk 
vendégségbe” 

Támogatás vehető igénybe nagy volumenű sportrendezvények 
megvalósítására, melyek hozzájárulnak a helyi akciócsoport területén a 

kulturális értékek megőrzéséhez, környezeti és társadalmi fejlődés 
megteremtéséhez. 

5 
4.2. Sportszervezetek közösségi 

színtereinek fejlesztése 
4. „Itthon legyünk!”  

Támogatás vehető igénybe a helyi akciócsoport területén működő olyan 
sportszervezetek közösségi színtereinek, helységeinek felújítására, 

átalakítására melyek hozzájárulnak a helyi társadalmi értékek 
megőrzéséhez, újak létrehozásához 
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Forrással nem párosított, de tartalamileg a HVS szempontjából fontos HPME-k: 

 Megnevezés Kapcsolódó HVS célkitűzés Kapcsolódó jogcím 

1 Oktatási intézmények fejlesztése 4.„Itthon legyünk!” Humán közszolgáltatások fejlesztése 

2 Külterületi vízelvezetés, vízrendezés, megvalósítása 3. „Jól nézzünk ki!” Humán közszolgáltatások fejlesztése 

3 Települési csatornázás szennyvízkezelés fejlesztése 3. „Jól nézzünk ki!” Humán közszolgáltatások fejlesztése 

4 Termálvízre épülő szolgáltatás fejlesztés 2. „Gyere hozzánk vendégségbe!” A turisztikai potenciál erősítése a 
régióban 

5 Speciálisan az idős lakosság számára szóló szolgáltatások fejlesztése 1. „A szükséges plusz!” - 



 

46 

4.Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések 

4.4.  Nyilvánossági intézkedések, projekt-ötlet gyűjtés 
 

A helyi LEADER Akciócsoport a HVS felülvizsgálat időtartama alatt a teljes nyilvánosság 
biztosítására törekedett. A vonatkozó IH közleménynek megfelelően a 2011. évi felülvizsgálattól 
folyamatosan került sor a projektötlet-gyűjtésre, valamint a HVS általános felülvizsgálat 
megkezdésének meghirdetésére, melyben lehetőség nyílt az ötletek, vélemények megvitatására is. 
Mindez megtörtént e-mailben, az HACS weboldalán, telefonon. 

2013. február 08-án minden tag és érdeklődő számára a Tamási és Térsége LEADER Egyesület 
helyi LEADER Akciócsoport fórumot tartott Gyönkön, melynek keretein belül napirendre került egy 
tájékoztató a LEADER pályázatok kiírásáról, valamint esetlegesen a Helyi Akciócsoport Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiájának (HVS) felülvizsgálatáról. 

2013. március 20-án a HVS felülvizsgálatához kapcsolódóan egyeztetésekre került sor a Tamási 
Innovációs Központ Nonprofit Kft.-vel, Tamási Város Önkormányzatával, Diósberény község 
Önkormányzatával, illetve 2013. március 21-én ugyanebben a témában Varsád Község 
Önkormányzatával, valamint az ELD Consult Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 

2013. március 26-án Szakadáton került megtartásra  a  HVS felülvizsgálattal kapcsolatos fórum, 
melyeknek célja a témában történő tájékoztatás, illetve a projektötlet-gyűjtés volt. 

2013. április 10-én Tamásiban került jóváhagyásra Helyi Akciócsoport által a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia egy nyilvános taggyűlés keretében, melyen minden tag és érdeklődő részt 
vehetett. 

A HACS weboldalán folyamatos frissítésre, bővítésre kerültek a HVS felülvizsgálatával 
kapcsolatban álló intézkedések, rendezvények, gyűlések, ülések, illetve a folyamat állapota is 

A helyi televíziók (Koppány TV (Tamási), Gyönk TV, Simontornya Tv) képújságában is közzétételre 
került a hirdetmény. 

A munkaszervezet ügyfélfogadási időben rendelkezésre állt a folyamatos és hatékonyabb 
konzultációs lehetőség biztosítása érdekében, a személyesen érkező projektgazdák ötleteinek 
fogadására és az esetleges módosítások rögzítésére, megvitatására. 
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4.5. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 
 

Az Észak Tolna Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy a 
24 települést átfogó terület fejlesztési terveit összefogja, a fejlesztési irányvonalakat meghatározza, 
megalkossa a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát. Ez az alapdokumentum 2008 októberére készült el, 
melyet követően 2008 novemberében az UMVP Irányító Hatóság a közösségünket megszemélyesítő 
3-as KÉZFOGÁS NKft.-t LEADER Helyi Akciócsoportként ismert el, egyben bízott meg azzal a feladattal, 
hogy HVS-ben rögzített célok, tervek, fejlesztési irányvonalak megvalósításában közreműködjön. 
2012 májusában a 3-as Kézfogás NKft. helyébe Helyi Akciócsoportként a Tamási és Térsége LEADER 
Egyesület lépett. 

Tagjai között megjelenik önkormányzati, civil és vállalkozói képviselet a szükséges arányban. A 
tagok, mint közös képviselők, a Helyi Vidékfejlesztési Közösség 102 tagját képviselik, az ő 
felhatalmazásukkal végzik tevékenységüket. Megválasztásuknál fontos szempont volt a 3 szektor, 
valamit a 24 település 3 mikrotérségének egyenlő arányú képviselete.  

 A LEADER Akciócsoport a HVS-ben rögzítettek szellemében látta el feladatait az UMVP III. 
tengely és IV. tengely kérelem és pályázat beadási időszakai során, amikor a potenciális pályázók 
tájékoztatása, projektjeik előkészítése, szakmai tanácsadás történt. A kérelem bíráltban, 
értékelésben a vonatkozó szabályoknak és lehetőségeknek megfelelően mindig korrekt, 
ügyfélközpontú módon járt el a szervezet. 

Szervezetünk elérése minden ügyfél számára nyitott, könnyű, egyszerű, hiszen a rendszeresen 
tartott fórumok, a tamási székhelyen működtetett irodáinkban személyesen, irodáinkban telefonon 
postai úton illetve elektronikus csatornákon keresztül mindig elérhetőek vagyunk. A helyi médiában 
szintén rendszeres időközönként adunk tájékoztatást az aktualitásokról. 

A szervezet működését tekintve is nyilvános rendszerű, hiszen működése is támogatás 
segítségével finanszírozott, a felmerült és elszámolt költségeket honlapján közzéteszi. 
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5. Mellékletek 

5.1.  HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 
 

 

Helyszín Időpont Résztv
evők 

száma 

Kiegészítő információk 

Gyönk 2013. február 08. 8 HVS felülvizsgálattal kapcsolatos 
fórum 

Tamási 2013. március 20. 2 HVS felülvizsgálattal kapcsolatos 
egyeztetés 

Tamási 2013. március 20. 2 HVS felülvizsgálattal kapcsolatos 
egyeztetés 

Tamási 2013. március 20. 2 HVS felülvizsgálattal kapcsolatos 
egyeztetés 

Tamási 2013. március 20. 2 HVS felülvizsgálattal kapcsolatos 
egyeztetés 

Szakadát 2013. március 26. 18 HVS felülvizsgálattal kapcsolatos 
fórum 

Tamási 2013. április 10. 21 Tamási és Térsége LEADER Egyesület 
– nyilvános közgyűlés, HVS 

felülvizsgálat elfogadása, HBB 
választás 

 

 

A munkaszervezet ügyfélfogadási időben rendelkezésre állt a folyamatos és hatékonyabb 
konzultációs lehetőség biztosítása érdekében, a személyesen érkező projektgazdák ötleteinek 
fogadására és az esetleges módosítások rögzítésére, megvitatására. 
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5.2. Pénzügyi 
táblázatok, forrásallokáció 

 

A 2013-as HVS felülvizsgálat során létrehozott LEADER intézkedések és azok forrásai az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott adatok alapján: 

 

 LEADER Intézkedés neve Kapcsolódó HVS célkitűzés 
Minimális 

támogatási összeg 
pályázatonként [Ft] 

Maximális támogatási 
összeg pályázatonként 

[Ft] 

Maximális keretösszeg 
a LEADER 

Intézkedésen belül [Ft] 

1 1.1. Helyi termék és 
szolgáltatás fejlesztés 

1. „A szükséges plusz!”  200.000 10.000.000 
Forráskimerülésig 

felhasználható a teljes 
LEADER keret 

2 4.1. Nonprofit szervezetek 
eszközfejlesztése 

4. „Itthon legyünk!”  200.000 1.000.000 30.000.000 

3 6.1. Tamási Térségi 
Termék bevezetése 

6. „Amire büszkék vagyunk!”  20.000.000 40.000.000 40.000.000 

4 2.1. Nagy volumenű 
sportrendezvények 

2. „Gyere hozzánk vendégségbe!”  1.000.000 2.000.000 4.000.000 

5 
4.2. Sportszervezetek 
közösségi színtereinek 

fejlesztése 
4. „Itthon legyünk!”  200.000 10.000.000 12.000.000 

 

A 2013-as HVS felülvizsgálat ideje alatt 289.998.272 Ft áll rendelkezésre LEADER fejlesztési forrásként. 
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5.3. A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok 
 

Tamási és Térsége LEADER Egyesület honlapján közzétett anyagok megjelenített képe: 
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Tamási és Térsége LEADER Egyesület által tartott egyeztető megbeszélések, HVS felülvizsgálattal 
kapcsolatos fórumok dokumentációi: 
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5.4. Térképek (a térség természeti, egyéb adottságait bemutató térképek) 
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5.5. Táblázatok (statisztikai adatok összefoglaló táblázatai) 
 

A tervezési terület településeinek lakosságszáma: 

 Település Lakosság szám (KSH 2008) 
     

1 Belecska 443 
2 Diósberény 368 
3 Felsőnyék 1 049 
4 Fürged 725 
5 Gyönk 2 051 
6 Iregszemcse 2 700 
7 Kalaznó 187 
8 Keszőhidegkút 226 
9 Kisszékely 349 
10 Magyarkeszi 1 314 
11 Miszla 293 
12 Nagyszékely 448 
13 Nagyszokoly 892 
14 Ozora 1 705 
15 Pincehely 2 371 
16 Regöly 1 212 
17 Simontornya 4 306 
18 Szakadát 268 
19 Szárazd 236 
20 Tamási 8 665 
21 Tolnanémedi 1 167 
22 Udvari 458 
23 Újireg 306 
24 Varsád 416 
 Összesen 32 155 
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5.6. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 
 

 Tamási Kistérség Területfejlesztési Stratégiai Terve 

 Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja 

 Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési terve 2007-2013 

 Tolna Megye Sportfejlesztési Programja 

 

5.7. Fenntarthatósági alapelvek 
 

Jelen Helyi Vidékfejlesztési Stratégia nemzeti kincsként kezeli az ország egyedülálló 
mezőgazdasági és természeti adottságait, továbbá segíti a térség termék és nyersanyag, energia 
behozatal kiváltását.  

Hozzájárul a globális fenntarthatósághoz, különösen az éghajlatváltozás megelőzése, a biológiai 
sokféleség megőrzése, valamint a vízkészletek és a talaj megóvása terén.  

A HVS elő segíti: 

 a földhasználat strukturális problémáinak megoldását és a környezetkímélő, természet-megőrző 
mezőgazdasági szerkezetváltást; 

 a vidéki életmód javítását, erősítse a vidék megtartó- és vonzerejét, segítse elő a vidék 
Magyarország megismertetését; 

 a vidéki életmód, kultúra és hagyományok sokféleségének megőrzését, biztosítsa a kulturális 
örökség részét képező építészeti, régészeti, néprajzi, településszerkezeti és táji értékek 
fennmaradását, óvja meg a vidék biológiai sokféleségét és relatíve jó környezetállapotát;  

 az egészséges termékek előállítását, állatjóléti tevékenységet és az etikus termelés és kereskedés 
kereteinek kialakulását; 

 az élelmiszer termékekkel kapcsolatos fogyasztói magatartás javítását és a fenntartható 
fogyasztási szokások elterjesztését 

 a „jó gazda gondossága” elvének az érvényesülését, de nem sérti más közösségek (pl. az érintett 
területekkel szomszédos térségek) értékeit és érdekeit, nem vezethet a területi különbségek 
növekedéséhez; 

 a természeti értékek, a biológiai sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet 
megőrzését; a gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat során az erőforrás-
igény és környezethasználat vegye figyelembe a környezet korlátozott eltartóképességét és a 
helyi természeti adottságokat; 

 a szennyezések és a hulladékok kibocsátásának megelőzését, illetve ahol ez nem lehetséges, e 
kibocsátások minimalizálását (a helyi környezetet csak az eltartó-képességéig terheli); 
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 a mezőgazdaság okozta kedvezőtlen környezeti hatások mérséklését; különösen nem erősíti az 
elsivatagosodás, az éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, a talajpusztulás kedvezőtlen 
környezeti hatásait,  

 a felhasznált ipari nyersanyagok minimalizálását(pl. műtrágya, növényvédő szer, agrotechnika) és 
csökkenti az energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket  

 a szennyvizek, a hígtrágyák és a hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

 a meg nem újuló természeti erőforrások és lételemek igénybevételének minimálisra szorítását; 

 a feltételesen megújuló természeti erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és 
önszabályozó képességének fenntartását és ezek csak megújuló képességük mértéke és üteme 
figyelembevételével történő igénybe vételét ; 

 a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható energiapolitika, az ökológiai szemléletű 
tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 a magas hozzáadott értéket előállító gazdálkodást, a mezőgazdasági ágazat tőkehiányának 
mérséklését, a gazdálkodás stabilitását és kiszámíthatóságát; 

 az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy a termelői és fogyasztói mintázatok 
átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek és szolgáltatások körétől, az anyag 
és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés és fogyasztás irányába mutasson; 

 a vállalkozások sokszínűségét, verseny-egyenlőségét ; nem vezet a mezőgazdasági vállalkozások 
indokolatlan koncentrációjához 

 a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást, támogassa a helyi élelmiszer-termelést és 
forgalmazást; 

 a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások fejlődését, a családi, kisközösségi gazdálkodási 
formák elterjesztését, támogassa a falusi életmód, a hagyományokon alapuló megélhetési 
formák térnyerését; 

 a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív gazdálkodási technikák elterjesztését és a 
minőségi agrártermelést; 

 a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű termékek (pl. hungarikum) előállítását; 

 a térségen, településen belüli termék feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók 
egymásközti kereskedelmi kapcsolatainak javítását.  

 hogy az erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi 
közösségek érdekeit szolgálja.  

 a vidéken élők megélhetésének javítását, a szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok felzárkózásá; 

 a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését az információhoz és a tudáshoz, a 
gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások, szolgáltatások kiépítését; 

 hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, identitásukat, továbbá támogassa a 
térségek, települések társadalmi probléma importjának kikerülését (pl. városról kiköltözők vidéki 
szegregációja); 

 az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra utaltságának felismerését, valamint a 
gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának javítását; 
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 hogy az erőforrások értékvédő, takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó 
gazdálkodását kell megvalósítani, oly módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége is biztosított legyen;  

 a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és szakmai szervezetek részvételét a 
vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil társadalom önszerveződését és fejlődését 



 

79 

5.8. LEADER Intézkedési Terv 
 

LEADER Intézkedési Terv 
Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület  

LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 
 
 

 Számú intézkedés 
 

1.1. HVS intézkedés megnevezése:  1.1. Helyi termék és szolgáltatás fejlesztés 
 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  1. „A szükséges plusz!” Helyi gazdasági 
szereplők versenyképességének javítása. 

 
1.3.HVS intézkedés leírása:  A.) komponens: helyi termékek előállítási 

lehetőségeinek, feltételeinek javítása  
B.) komponens: helyi termékek feldolgozása és 
piacra jutási lehetőségeinek javítása, valamint a 
helyi szolgáltatások színvonalának erősítése jelen 
intézkedés célja.  
Támogatás vehető igénybe a célok megvalósítása 
érdekében 
- szükséges eszközök beszerzésére, 
- fejlesztéshez szükséges épületek, építmények 
létesítésére, átalakítására, felújítására 
- valamint marketing költségekre 

 
1.4. Támogatási kritériumok:  
- A pályázó vállalja, hogy a LEADER akciócsoport honlapján megjelenteti az általa előállított, 

vagy értékesíteni kívánt helyi termékeket, végzett szolgáltatást.  
A kritérium teljesíthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő eljuttatásával 
egyidejűleg személyesen a HACS irodában, vagy e-mail útján. Minimálisan megadandó adat: 
név, termelt termékek vagy szolgáltatások megnevezése.  

- B komponens esetén a projekt kapcsán a támogatás minimum 3%-ának erejéig kötelező marketing 
tevékenység folytatása. Marketing tevékenységként elfogadható a pályázót és tevékenységét, 
termékeit bemutató weboldal kialakítása, meglévő weboldal modernizálása, különféle hirdetési 
felületeken a tevékenység, termék népszerűsítése. 

- A HACS-csal együttműködési megállapodás kötése a termékek, tevékenységek honlapon történő 
népszerűsítésére és a pályázó saját honlapján a HACS népszerűsítésére. 
Az együttműködési megállapodás megköthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő 
eljuttatásáig. 

 
1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 
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Közösségi célú fejlesztés 
 
1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:   200.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 10.000.000 Ft 
 
1.7. Ügyfélkör:  
Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat 
benyújtásakor 
a) induló vagy működő mikro- és kisvállalkozás,  
b) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a 
támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni 
vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát,  
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a 
pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, 
valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul 
d) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,  
e) nonprofit szervezet (az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit 
gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő 
szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezetet) 
 
1.8.Támogatható települések köre:  
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén fekvő valamennyi település, tehát: 
Belecska, Diósberény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kisszékely, 
Magyarkeszi, Miszla, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakadát, 
Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád  
 
1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Együttműködési megállapodás a LEADER HACS-csal, mely megköthető a LEADER 
HACS irodában 

 A projekt részletes költségvetése és üzleti terve, mely tételesen tartalmazza a kiadásokat és 
bevételeket, a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokat. A záradékolásnak – tehát a 
pályázat projekt adatlappal történő egyezőségének HACS általi igazolásának – feltétele, hogy 
a projektadatlapon megjelölt és a pályázatban megjelölt költségvetési fő és részösszegek 
egymástól maximum 20 %-ban térhetnek el. 
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 számú intézkedés 
 

2.1. HVS intézkedés megnevezése:  4.1. Nonprofit szervezetek eszközfejlesztése 
 
 Kapcsolódó HVS célkitűzés:  4. „Itthon legyünk!” Közösségfejlesztés 

közösségi színterek, szolgáltatások fejlesztésével 
 
  HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe a helyi akciócsoport 

területén működő olyan nonprofit szervezetek 
eszközfejlesztésére, melyek hozzájárulnak a helyi 
társadalmi értékek megőrzéséhez, újak 
létrehozásához 

 
 Támogatási kritériumok:  
- A HACS-csal együttműködési megállapodás kötése a termékek, tevékenységek honlapon történő 

népszerűsítésére és a pályázó saját honlapján a HACS népszerűsítésére. 
Az együttműködési megállapodás megköthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő 
eljuttatásáig. 

- Jelen intézkedés keretében nem támogatható a 8471, 8525, 8528 VTSZ szám alá tartozó eszközök 
beszerzése általánosan megfogalmazva nem támogatható a számítógép, digitális fényképezőgép, 
és ezek tartozékai 

- Jelen LEADER intézkedés keretében maximum 30.000.000 Ft támogatási keret használható fel. 
 
2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 
 
2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 1.000.000 Ft 
 
2.7.Ügyfélkör:  
Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a 
pályázat benyújtásakor működő,  
a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,  
b) nonprofit szervezet (az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit 
gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő 
szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezetet)  
c) egyház 
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2.8.Támogatható települések köre:  
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén fekvő valamennyi település, tehát: 
Belecska, Diósberény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kisszékely, 
Magyarkeszi, Miszla, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakadát, 
Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád 
 
2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Együttműködési megállapodás a LEADER HACS-csal, mely megköthető a LEADER 
HACS irodában 

 A projekt részletes költségvetése , mely tételesen tartalmazza a kiadásokat és bevételeket, a 
projekt megvalósításához szükséges erőforrásokat. A záradékolásnak – tehát a pályázat projekt 
adatlappal történő egyezőségének HACS általi igazolásának – feltétele, hogy a 
projektadatlapon megjelölt és a pályázatban megjelölt költségvetési fő és részösszegek 
egymástól maximum 20 %-ban térhetnek el. 
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 Számú intézkedés 
 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: 6.1. Tamási Térségi Termék bevezetése 
 

3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  6. „Amire büszkék vagyunk!” Térségmarketing 
helyi termék/védjegy bevezetésével, 
településmarketing és kiadványok segítségével 
 

 
3.3.HVS intézkedés leírása:  Helyi termékek értékesítési lehetőségeinek 

javítása, egységes arculat bevezetésével, 
értékesítési csatornák létrehozásával úgy mint 
helyi termék átvevő és árusító hely, webes 
értékesítési felület 
Támogatás vehető igénybe a célok megvalósítása 
érdekében 
- szükséges eszközök beszerzésére, 
- fejlesztéshez szükséges épületek, építmények 
létesítésére, átalakítására, felújítására 
- valamint marketing költségekre 

 
3.4. Támogatási kritériumok: 
- A pályázó vállalja, hogy a LEADER akciócsoport honlapján megjelenteti az általa végzett 

szolgáltatást. 
A kritérium teljesíthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő eljuttatásával 
egyidejűleg személyesen a HACS irodában, vagy e-mail útján. Minimálisan megadandó adat: 
név,  szolgáltatások megnevezése.  

- A pályázó vállalja, hogy egy a Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén 
fekvő valamennyi településre kiterjedő helyi termék arculati rendszert bevezet. 

- A pályázó vállalja, hogy a Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén központi 
helyszínen egy helyi termék átvevő és árusító helyi termék boltot működtet. 

- A pályázó vállalja, hogy a helyi termék bolt kapcsán saját weboldalt üzemeltet, meglévő 
weboldalának bővítése, kiegészítése is megfelelő. 

- Az egységes helyi termék arculat kialakítás kapcsán, valamint a helyi termék értékesítés kapcsán 
legalább 20 együttműködő partner bevonása szükséges a pályázat megvalósításába, kikkel 
együttműködési megállapodást köt. 

- A HACS-csal együttműködési megállapodás kötése a termékek, tevékenységek honlapon történő 
népszerűsítésére és a pályázó saját honlapján a HACS népszerűsítésére. 
Az együttműködési megállapodás megköthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő 
eljuttatásáig. 

- A Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén 1 db projekt támogatása indokolt. 
 
3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
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Vállalkozásfejlesztés 
Közösségi célú fejlesztés 

 
3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:   20.000.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 40.000.000 Ft 
 
3.7. Ügyfélkör:  
Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat 
benyújtásakor működő 
a) nonprofit szervezet (az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit 
gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő 
szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezetet)  
 
3.8.Támogatható települések köre:  
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén fekvő valamennyi település, tehát: 
Belecska, Diósberény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kisszékely, 
Magyarkeszi, Miszla, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakadát, 
Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád  
 
3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Együttműködési megállapodás a LEADER HACS-csal, mely megköthető a LEADER 
HACS irodában 

 Együttműködési megállapodások  
 A projekt részletes költségvetése és üzleti terve, mely tételesen tartalmazza a kiadásokat és 

bevételeket, a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokat. A záradékolásnak – tehát a 
pályázat projekt adatlappal történő egyezőségének HACS általi igazolásának – feltétele, hogy 
a projektadatlapon megjelölt és a pályázatban megjelölt költségvetési fő és részösszegek 
egymástól maximum 20 %-ban térhetnek el. 
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 Számú intézkedés 

 
4.1. HVS intézkedés megnevezése:  2.1. Lovas sportrendezvények támogatása 

 
4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  2. „Gyere hozzánk vendégségbe!” Turisztikai 

beruházások és szolgáltatások ösztönzése 
 
4.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe sportrendezvények 

megvalósítására, melyek hozzájárulnak a helyi 
akciócsoport területén a lovassportok 
népszerűsítéséhez, lovas hagyományápoláshoz 

 
4.4. Támogatási kritériumok: 
- A pályázó vállalja, hogy a LEADER akciócsoport honlapján megjelenteti a rendezvényt. 

A kritérium teljesíthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő eljuttatásával 
egyidejűleg személyesen a HACS irodában, vagy e-mail útján. Minimálisan megadandó adat: 
pályázó neve, rendezvény megnevezése, időpontja, tervezett programja.  

- A HACS-csal együttműködési megállapodás kötése a termékek, tevékenységek honlapon történő 
népszerűsítésére és a pályázó saját honlapján a HACS népszerűsítésére. 
Az együttműködési megállapodás megköthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő 
eljuttatásáig. 

- Nagy múltú, nagy célközönséget megszólító rendezvény megvalósítása támogatható, hatósági 
becsléssel igazoltan a megelőző években minimum 5000 fős közönséggel. A hatósági igazolás 
elfogadható az illetékes rendőrségi, mentő szolgálati, vagy katasztrófavédelmi szervektől. 

- Jelen LEADER intézkedés keretében maximum 4.000.000 Ft támogatási keret használható fel. 
 
4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 
 
4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 2.000.000 Ft 
 
4.7. Ügyfélkör:  
Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat 
benyújtásakor működő 
a) nonprofit szervezet (az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit 
gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő 
szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezetet)  
b) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,  
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4.8.Támogatható települések köre: 
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén fekvő valamennyi település, tehát: 
Belecska, Diósberény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kisszékely, 
Magyarkeszi, Miszla, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakadát, 
Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád  
 
4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Együttműködési megállapodás a LEADER HACS-csal, mely megköthető a LEADER 
HACS irodában  

 Hatósági igazolás a résztvevők számának korábbi években tett becsléséről a projekt tárgyát 
képező rendezvény vonatkozásában  

 A projekt részletes költségvetése, mely tételesen tartalmazza a kiadásokat és bevételeket, a 
projekt megvalósításához szükséges erőforrásokat. A záradékolásnak – tehát a pályázat projekt 
adatlappal történő egyezőségének HACS általi igazolásának – feltétele, hogy a 
projektadatlapon megjelölt és a pályázatban megjelölt költségvetési fő és részösszegek 
egymástól maximum 20 %-ban térhetnek el. 
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 Számú intézkedés 
 

5.1. HVS intézkedés megnevezése:  4.2. Sportszervezetek közösségi színtereinek 
fejlesztése 

 
5.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  4. „Itthon legyünk!” Közösségfejlesztés 

közösségi színterek, szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztésével. 

 
5.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe a helyi akciócsoport 

területén működő olyan sportszervezetek 
közösségi színtereinek, helységeinek felújítására, 
átalakítására melyek hozzájárulnak a helyi 
társadalmi értékek megőrzéséhez, újak 
létrehozásához 

 
5.4. Támogatási kritériumok:  
- A pályázó vállalja, hogy a LEADER akciócsoport honlapján megjelenteti az általa végzett 

tevékenységet. 
A kritérium teljesíthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő eljuttatásával 
egyidejűleg személyesen a HACS irodában, vagy e-mail útján. Minimálisan megadandó adat: 
név, tevékenység megnevezése.  

- A projekt kapcsán a támogatás minimum 3%-ának erejéig kötelező marketing tevékenység 
folytatása. Marketing tevékenységként elfogadható a pályázót és tevékenységét, termékeit 
bemutató weboldal kialakítása, meglévő weboldal modernizálása, tevékenységet, terméket 
népszerűsítő rendezvény szervezése, különféle hirdetési felületeken a tevékenység népszerűsítése. 

- A fejlesztést együttműködés keretében szükséges megvalósítani, melynek során a közösségi 
színtér más sportszervezetek számára is elérhetővé válik. 

- A HACS-csal együttműködési megállapodás kötése a tevékenységek honlapon történő 
népszerűsítésére és a pályázó saját honlapján a HACS népszerűsítésére. 
Az együttműködési megállapodás megköthető legkésőbb a projekt adatlap HACS részére történő 
eljuttatásáig. 

- Jelen intézkedés keretében kizárólag építési, valamint marketing költség támogatható. 
- Jelen LEADER intézkedés keretében maximum 12.000.000 Ft támogatási keret használható fel. 
 
5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 
 
5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:   200.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 10.000.000 Ft 
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5.7. Ügyfélkör: 
Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat 
benyújtásakor működő 
a) nonprofit szervezet (az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit 
gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő 
szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdek 
képviseleti szervezetet)  
 
5.8.Támogatható települések köre:  
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület illetékességi területén fekvő valamennyi település, tehát: 
Belecska, Diósberény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kisszékely, 
Magyarkeszi, Miszla, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakadát, 
Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád  
 
5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

 Együttműködési megállapodás a LEADER HACS-csal, mely megköthető a LEADER 
HACS irodában 

 Együttműködési megállapodás(ok) egyéb sportszervezetekkel 
 A projekt részletes költségvetése , mely tételesen tartalmazza a kiadásokat és bevételeket, a 

projekt megvalósításához szükséges erőforrásokat. A záradékolásnak – tehát a pályázat projekt 
adatlappal történő egyezőségének HACS általi igazolásának – feltétele, hogy a 
projektadatlapon megjelölt és a pályázatban megjelölt költségvetési fő és részösszegek 
egymástól maximum 20 %-ban térhetnek el. 
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5.9. Projekt adatlap és kitöltési útmutató 
 

PROJEKT ADATLAP 
 

A Tamási és Térsége LEADER Egyesület, mint LEADER HACS-hoz a LEADER 
jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 
1.1.Ügyfél adatai 
 
Ügyfél neve:  
Képviseletre jogosult neve:  
Ügyfél székhelye/lakcíme:  
MVH regisztrációs szám  
Kapcsolattartó neve  
Kapcsolattartó telefonszáma  
 
1.1 Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 
 2 -Mikrovállalkozás; 
  3 - Kisvállalkozás; 
  4 - Középvállalkozás; 
  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 
  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 
  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

   
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 
Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. 
 
 Postai levelezési címre:  
 Elektronikus postafiókba:  
 
2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 
 
2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  
 
2.2.HVS cél megjelölése: 
 
2.3.HVS intézkedés megjelölése: 
 
2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 
(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 
gépbeszerzés 
eszközbeszerzés 
rendezvény előkészítése és megvalósítása 
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képzés előkészítése és megvalósítása 
tanulmánykészítés 
marketing 
  egyéb, a Vhr. 31. §-ába nem tartozó tevékenység 

 
2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 
 
2.6.A tervezett projekt célja (max 500 karakter): 
 
 
2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max.2000 karakter) 
 
2.8.Költségvetés 
 
A projekt teljes tervezett költsége:      ……………………Ft  
 
Tevékenység megnevezése Tevékenységhez kapcsolódó költség (Ft) 
 * 
 
(*a sorok száma szükség szerint bővíthető) 
 
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:    ……………………Ft  
 
2.9.A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak 
való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása 
 

 
2.10. Csatolandó dokumentumok felsorolása 

 
 
Képviselő neve:  
 
Aláírás: ........................................ 

 
p.h 

 
 
 
Dátum:       
 
* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 
törvény 6. és 7. §-on alapul 
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PROJEKT ADATLAP  
Kitöltési útmutató 

 
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület, mint LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím 

keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 
 
 
Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a 

teljes név. 
Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján 

képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). 
Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély 

esetén az állandó lakcím. 
MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban 

az esetben kell kitölteni. 
Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 
Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az 

elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt 
figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  
Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az 
elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 
HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. 

(LEADER Intézkedési tervben a „Kapcsolódó LEADER célkitűzés” adatblokkban olvasható) 
HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából 

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

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

Megvalósítás tervezett helyszíne:  A LEADER HACS illetékességi területén lévő település 
megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják megvalósítani. 

A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 
megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a 
LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét fejlesztés és a 
projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER 

forrásból igényelt támogatás összege. 
A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak 

való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása: A LEADER 
HACS által a LEADER Intézkedési Tervében megfogalmazott korlátok, kritériumok, vállalások 
bemutatása, indoklása, alátámasztása. Az itt leírtak alapján látható legyen, hogy a LEADER 
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HACS által előírtak milyen módon fognak érvényesülni a projekt végrehajtása során, illetve a 
fenntartási időszak idején. 

Csatolandó dokumentumok felsorolása: Amennyiben a LEADER HACS a projekt adatlaphoz 
további mellékleteket, nyilatkozatokat kíván bekérni, azok csatolását itt kell feltüntetnie az 
ügyfélnek. 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 
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5.10. Összesítő adatlap 
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