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Vezetői összefoglaló 

 
A Stratégia célja a rendelkezésre álló források, és további pályázati lehetőségek 
figyelembevételével megoldást találni a térség legfőbb problémáira, illetve mindazon 
tevékenységeket elősegíteni, amelyek az akciócsoport hosszú távú gazdasági-társadalmi 
fejlődését szolgálják. 
 
1. Legfontosabb szükségletek és/vagy lehetőségek 
  

A gazdaság és a társadalom komplex, összehangolt fejlesztése szükséges, 
együttműködésekkel és közösségépítő tevékenységekkel kiegészítve. 

  
2. Elérendő célok (specifikus célok) 
  

1. Helyi gazdasági szereplők versenyképességének javítása, piaci pozíciójuk erősítése 
2. munkahelyek teremtése, meglévők megtartása 
3. Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése 
4. Térség idegenforgalmi kapacitásának növelése 
5. Civil szervezetek aktivitásának növelése 
6. Hátrányos helyzetű csoportok integrálásának és felzárkóztatásának elősegítése 
  

 
3. Támogatandó területek, tervezett intézkedések 
 

1. Mikrovállalkozások fejlesztés 
2. Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése 
3. Turisztikai fejlesztések, turisztikai termékcsomagok kialakítása 
4. Civil szervezetek eszköz fejlesztése 
5. Rendezvények támogatása 

 
4. A munkaszervezet bemutatása 

 
A munkaszervezet irodája 2 helyen is elérhető Tamásiban, központi helyen, a 
polgármesteri hivatal épületében (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) és 65-ös főút 
mellett (7090 Tamási, Fő utca 30.) érhető el. A munkaszervezeti feladatokat 1 fő 
munkaszervezet vezető és 2 fő ügyintéző látja el. 
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 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az 
EU2020 céljaihoz  
 

A helyi fejlesztési stratégia hét intézkedésre összpontosít. Ezen intézkedések a stratégia 
megalkotásán dolgozó munkacsoporthoz beérkezett projektötlet adatlapok kiértékelését követően 
kerültek meghatározásra, így teljes mértékben tükrözik a térség szereplőinek igényeit, és ezzel 
párhuzamosan mindegyik szorosan hozzájárul az EU2020 stratégiához, a Partnerségi 
Megállapodáshoz, a Vidékfejlesztési Program és a LEADER intézkedés céljaihoz.  

1. intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztése 
Ezen intézkedés a mikrovállalkozások számára biztosít lehetőséget eszköz és ingatlan fejlesztésre. 

• A KSK rendelet által meghatározott célok közül kettőhöz járul közvetlenül hozzá: 
o Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növeléséhez, hiszen a 

fejlesztés révén korszerűbb, energiatakarékosabb és hatékonyabb eszközbeszerzésre 
van lehetőség, továbbá az ingatlanfejlesztés is az optimális, költséghatékony és 
energiabarát üzemeltetéshez járul hozzá. A kisebb energiafelhasználás alacsonyabb 
környezetterheléssel jár együtt. 

o A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzéséhez, hiszen a 
mikrovállalkozások fejlesztése, megerősítése hozzájárul a munkahelyteremtéshez. 

• A Partnerségi Megállapodás négy prioritásához járul közvetlenül hozzá: 
o  A gazdasági szereplők versenyképességének javításához és nemzetközi 

szerepvállalásuk fokozásához, hiszen a fejlesztések révén a mikrovállalkozások 
megerősödhetnek, versenyképességük javul, így nagyobb eséllyel kapcsolódhatnak 
be a nemzetközi gazdasági életbe. 

o A foglalkoztatás növeléséhez, mivel az érintett vállalkozások eszköz és 
ingatlanfejlesztése kapacitásnövekedést eredményez, ami lehetőséget nyújt arra, 
hogy új munkahelyek jöhessenek létre. 

o Az energia- és erőforrás-hatékonyság növeléséhez, mivel ezen intézkedés az 
energiahatékony eszköz- és ingatlanfejlesztést támogatja. 

o A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását, hiszen a 
mikrovállalkozások szerves részei a helyi gazdaságnak, mely hatással van a térség 
fejlődésére is. 

• Az EMVA rendeletben meghatározott „társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben” című prioritáshoz is 
hozzájárul ez az intézkedés. Különös tekintettel: 

o  a 6A fókuszterületben megfogalmazott munkahelyteremtésnek a megkönnyítésére, 
hiszen stratégiánk első intézkedésében a mikrovállalkozások fejlesztése várhatóan 
munkahelyteremtést eredményez. 

o a 6B fókuszterületben megfogalmazottakra, hiszen a mikrovállalkozások fejlesztése 
egyértelműen hozzájárul a helyi fejlesztés előmozdításához az akciócsoport 
területén. 

• A VP LEADER intézkedésének 2 célját szolgálja közvetlenül: 
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o A vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro szintjének fenntartása tökéletes 
összhangban van a HFS első intézkedésével. A mikrovállalkozások fejlesztése 
várhatóan megnöveli a gazdaság aktivitását az említett szinten. 

o A vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének 
erősítése szintén összeegyeztethető a mikrovállalkozások fejlesztése című 
intézkedéssel, hiszen ezen gazdasági egységek fejlesztése a vállalkozási tér 
vonzóképességét, a fejlesztés hatására létrejövő munkahelyek pedig a lakóhely 
vonzóképességét növeli. 

 
2. intézkedés: Helyi termék, érték és szolgáltatás előállítása 
Ezen intézkedés az egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok, önkormányzatok, civil szervezetek 
valamint egyházak számára biztosít lehetőséget olyan eszköz- és ingatlan fejlesztésre, megújuló 
energia hasznosítására és marketing tevékenység megvalósítására, mely elsősorban a helyi termékek, 
értékek előállítását, valamint szolgáltatások biztosítását segítik. 

• A KSK rendelet által meghatározott célok közül kettőhöz járul közvetlenül hozzá: 
o A kis és közepes vállalkozások versenyképességének fokozásához, hiszen egyéni 

vállalkozások és gazdasági társaságok is élhetnek jelen intézkedés által biztosított 
fejlesztési lehetőségekkel.  

o A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzéséhez, mert a fejlesztések 
révén új munkahelyek jöhetnek létre. 

• A Partnerségi Megállapodás három prioritásához járul közvetlenül hozzá: 
o A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk 

fokozásához, hiszen a helyi termékek, értékek és szolgáltatások előállítását célzó 
beruházások a gazdasági szereplők számára a versenyképesség növekedését 
eredményezi, és ez által nagyobb lehetőségeket biztosítanak számukra a nemzetközi 
gazdasági életbe való bekapcsolódásba. 

o A foglalkoztatás növeléséhez, mert ez az intézkedés által biztosított fejlesztések 
munkahelyteremtést eredményezhetnek. 

o A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításához, hiszen 
ezen intézkedés által biztosított lehetőségek a helyi gazdaság fejlesztését célozzák 
meg. 

• Az EMVA rendeletben meghatározott „társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben” című prioritáshoz is 
hozzájárul ez az intézkedés. Különös tekintettel: 

o a 6B fókuszterületben megfogalmazottakra, mivel a helyi termékek, értékek és 
szolgáltatások előállításának segítésére szolgáló projektek egyértelműen 
hozzájárulnak a helyi fejlesztés előmozdításához az akciócsoport területén. 

• A VP LEADER intézkedésének 2 célját szolgálja közvetlenül: 
o A vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro szintjének fenntartása tökéletes 

összhangban van a HFS második intézkedésével. A helyi termékek, értékek és 
szolgáltatások fejlesztése várhatóan megnöveli a gazdaság aktivitását az említett 
szinten. 

o A vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének 
erősítését szintén elősegíti, hiszen ezen intézkedés gazdasági jellegű fejlesztésként a 
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vállalkozói tér vonzóképességét, munkahelyteremtő és szolgáltatásbővítő hatásai 
pedig a lakóhely és a turisztikai vonzóképességét növeli a térségnek. 

 
3. intézkedés: Turisztikai fejlesztések, turisztikai termékcsomagok kialakítása 
Ez az intézkedés az egyéni vállalkozások, gazdasági társaságok, önkormányzatok, civil szervezetek 
számára biztosít lehetőséget olyan eszköz- és ingatlan fejlesztésre, megújuló energia hasznosítására 
és marketing tevékenység megvalósítására, mely elsősorban a turisztikai fejlesztéseket szolgálja. 

• A KSK rendelet által meghatározott célok közül kettőhöz járul közvetlenül hozzá: 
o A turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó kis és közepes vállalkozások 

versenyképességének fokozásához, hiszen egyéni vállalkozások és gazdasági 
társaságok is élhetnek jelen intézkedés által biztosított fejlesztési lehetőségekkel.  

o A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzéséhez, mert a fejlesztések 
révén új munkahelyek jöhetnek létre. 

• A Partnerségi Megállapodás három prioritásához járul közvetlenül hozzá: 
o A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk 

fokozásához, hiszen a turisztikai szereplők támogatásával a versenyképesség 
növelése érhető el, és ez által nagyobb lehetőségeket biztosítanak számukra a 
nemzetközi turizmusba való bekapcsolódáshoz. 

o A foglalkoztatás növeléséhez, mert ezen intézkedés által biztosított fejlesztések 
munkahelyteremtést eredményezhetnek. 

o A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításához, hiszen 
ezen intézkedés által biztosított lehetőségek a turizmus fellendítésével a helyi 
gazdaság fejlődését eredményezik. 

• Az EMVA rendeletben meghatározott „társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben” című prioritáshoz is 
hozzájárul ez az intézkedés. Különös tekintettel: 

o a 6B fókuszterületben megfogalmazottakra, mivel a helyi turizmus fejlesztése, 
komplex turisztikai termékcsomagok kialakításának támogatása egyértelműen 
hozzájárulnak a helyi fejlesztés előmozdításához az akciócsoport területén. 

• A VP LEADER intézkedésének 2 célját szolgálja közvetlenül: 
o A vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro szintjének fenntartása tökéletes 

összhangban van a HFS harmadik intézkedésével. Ezen turisztikai fejlesztések 
biztosan megnövelik a gazdaság aktivitását az említett szinten. 

o A vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének 
erősítését szintén elősegíti, hiszen ez az intézkedés gazdasági és turisztikai jellegű 
fejlesztésként a vállalkozói tér vonzóképességét, munkahelyteremtő és 
szolgáltatásbővítő hatásai pedig a lakóhely és a turisztikai vonzóképességét növeli a 
térségnek. 
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4. intézkedés: Civil szervezetek eszköz fejlesztése 
• A VP LEADER intézkedései közül a „a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, 

felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése” című intézkedéshez 
igazodik leginkább a HFS ötödik intézkedése, hiszen a civil szervezetek eszközfejlesztés révén 
történő megerősítése serkenti a helyi közösségek aktivitását. Minél aktívabb a helyi 
társadalom, annál erősebb az egyéni felelősségvállalás és együttműködési készség. 

 
5. intézkedés: Rendezvények támogatása 
Ezen intézkedés civil szervezeteknek és önkormányzatoknak biztosít lehetőséget különféle 
rendezvények támogatására. 

• A VP LEADER intézkedésének 2 célját szolgálja közvetlenül: 
o Egyrészt a vidéki térség lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítését, hiszen 

a rendezvények megvalósítása növeli a térség turisztikai vonzerejét, valamint javítja a 
helyi lakosság jó közérzetét, ami növeli a lakóhely vonzóképességét. 

o Másrészt a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és 
együttműködési készségeinek erősítéséhe is nagyban hozzájárul, mert a 
rendezvények szervezése, lebonyolítása megköveteli a civil kooperációt, aktivitást. 
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2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata  

Tervezési folyamat 

A tervezési feladatokat végző munkacsoport kiemelt figyelmet fordított az átláthatóság, a 
nyilvánosság és az interakció folyamatos biztosítására. Elsődleges feladatául tűzte ki a helyi igények 
részletes felmérését, ez által magától értetődő volt a térség szereplőinek aktív bevonása a tervezés 
folyamatába. A munkacsoport az igényfelmérést egy elektronikus igényfelmérő adatlap elkészítésével 
kezdte, melyet a helyi akciócsoport honlapján tett közzé. Ez az adatlap lehetőséget nyújtott bárki 
számára, hogy megossza fejlesztési elképzeléseit, projektötleteit a helyi akciócsoporttal. Ezen kívül 
mikrotérségi fórumok megszervezésére került sor, ahol részletes tájékoztatást kaptak a megjelentek 
a tervezés folyamatáról, és interaktív módon oszthatták meg fejlesztési elképzeléseiket. Ezek a 
fórumok szintén nyilvánosak és dokumentáltak voltak., így biztosítva az átláthatóságot. 
Meghirdetésük elsősorban az akciócsoport honlapján történt, de munkatársaink e-mail formájában is 
elküldték a térség polgármestereinek, akik értesítették a telepöléseiken lévő vállalkozásokat és civil 
szervezeteket. A négy mikrotérségi fórum mindegyikén részt vett Tolna megye fejlesztési biztosa is, 
akinek bárki feltehette a témával kapcsolatos kérdéseit. Így az információáramlás nem csak 
horizontálisan valósulhatott meg a térség szereplői között, hanem vertikális módon is, hiszen a 
miniszteri biztos révén létrejött a kapcsolat a helyi szereplők és a minisztérium között. 

A négy mikrotérségi fórum igen eredményesnek bizonyult, hiszen teljes mértékben alátámasztotta 
azokat az előzetes elképzeléseket, melyeket az elmúlt évek és a korábbi tervezési ciklus 
tapasztalataiból merített az akciócsoport. Ezen rendezvényeken a vállalkozói és a civil szféra 
képviselői elmondták a településeiken lévő legnagyobb problémákat. Az akciócsoporttal való hosszan 
tartó beszélgetések, egyeztetések során világossá vált, hogy a térség fejlődésének legnagyobb gátja a 
fiatalok elvándorlása és a munkanélküliség. Ez alapján, a fórumon résztvevők és az akciócsoport 
egyetértettek abban, hogy a HFS cselekvési tervében a legnagyobb hangsúlyt a gazdaságfejlesztési 
elemek mellett a helyi értékek védelmét célzó, a civil szféra erősítését eredményező 
népességmegtartó jellegű intézkedések kell, hogy kapják. Ezt a megállapítást teljes mértékben 
tükrözi a cselekvési terv. 
A mikrotérségi fórumokat követően nagy számban érkeztek projekt ötletek az akciócsoporthoz, 
melyekből összegzés készült. Ezek az akciócsoport honlapján lettek közzétéve, így a folyamat 
átláthatósága és követhetősége nagyban javult. Összességében elmondható, hogy a projekt ötleteket 
tekintve a civil szféra aktivitása messze meghaladta a várakozásokat. Az ötleteket beküldők csaknem 
fele (47%) civil szervezet volt. A program iránti érdeklődés a vállalkozók részéről is megvolt, hiszen a 
feldolgozott projektötletek 35%-a vállalkozásoktól érkezett. A maradék 18% pedig 
önkormányzatoktól jött. A projekt ötletek célterületek szerinti megoszlását az alábbi diagram 
szemlélteti. 
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1. ábra: Az akciócsoporthoz beérkezett projekt ötletek intézkedésenkénti megoszlása 

 

Az ábrán jól látszik a civil szféra aktivitása, hiszen a legtöbb projekt ötlet a második intézkedésre 
érkezett (33%), melyet iránt első sorban civilek érdeklődtek. Ez az arány azt igazolja, hogy igény van a 
térség népességmegtartó erejének növelésére, a közérzetjavító beruházásokra.  
Nem sokkal kevesebb érdeklődő mutatkozik a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos első intézkedésre 
(27%). Ez az arány szintén alátámasztja az akciócsoport helyzetfelmérését. A helyi vállalkozások 
tisztában vannak azzal, hogy fejlesztések nélkül nem maradhatnak versenyképesek. Szívesen 
foglalkoztatnának több embert és növelnék a termelékenységet, ha rendelkezésre állna a 
beruházáshoz szükséges forrás. A harmadik intézkedés a turizmussal kapcsolatos fejlesztéseket 
támogatja, mely szintén gazdaságfejlesztés jellegű.  

A helyzetfelmérés sikeresnek tekinthető, hiszen az összes intézkedésre mutatkozik igény, ráadásul 
nagyjából olyan arányban, amekkora hangsúlyt azok kapnak a cselekvési tervben. 

 

Közösség bevonása 

 
Az akciócsoport honlapján, valamint a mikrotérségi fórumokon az érdeklődők számára elérhető volt 
munkatársaink telefonszáma és e-mail címe, így a tervezés teljes ideje alatt folyamatosan biztosítva 
volt a kapcsolattartás személyesen, telefonon és elektronikus levelezés formájában egyaránt. A 
munkacsoport napi kapcsolatot tartott a Széchenyi Programiroda helyi munkatársaival és a megyei 
fejlesztési biztossal, akik szintén a térség igényeit mérték fel így párhuzamosan több csatornán 
keresztül egy helyre összpontosultak a projektötletek. Fontosnak tartottuk az érintettek figyelmének 
állandó fenntartását, hiszen a stratégia helyi igényekhez történő igazításához a térség szereplőinek 
aktív közreműködésére volt szükség. A fenti pontban említett elektronikus igényfelmérő adatlapok a 
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tervezés kezdetétől folyamatosan érkeztek az akciócsoporthoz, melyekre munkatársaink telefonon 
vagy e-mail formájában reagáltak, így lehetővé vált minden szereplő aktív bevonása a tervezésbe. A 
projektötletek vegyesen érkeztek a vállalkozói-, a civil- és a közszféra tagjaitól, akik részt vettek 
mikrotérségi fórumainkon is. Ezen szereplők nem csak a munkacsoport tagjaival, hanem egymással is 
megosztották fejlesztési elképzeléseiket, így valósítva meg az ágazatköziség elvét. 
A nehezen motiválható, hátrányos helyzetű közösségek megszólítására és a tervezés folyamatába 
való bevonására különös hangsúlyt fektetett a munkacsoport, hiszen ők azok, akik leghamarabb 
megérzik a gazdaságban esetlegesen kialakuló negatív hatásokat. Roma szervezetekkel való 
együttműködési megállapodásokkal, valamint személyes megkeresésekkel, egyeztetésekkel 
biztosítottuk ezen közösségek bevonását a tervezési folyamatba. Az egyeztetések során a roma 
szervezetek vezetői felvázolták az általuk képviselt rétegek jelenlegi helyzetét, kihangsúlyozták azokat 
a problémákat, melyek leginkább gátolják a többségi társadalomhoz való felzárkózásukat. 
Véleményük szerint a legnagyobb áttörést a gyerekek és a fiatalok szemléletformálásával lehetne 
elérni. Sok közülük a tehetséges, de az otthonról hozott rossz példák és hozzáállás miatt elkallódnak, 
nem képesek megfelelően integrálódni és bekapcsolódni a gazdasági és kulturális életbe. Ezen 
megbeszélések alkalmával megindult a közös gondolkodás és megoldási javaslatok kidolgozása. A 
cselekvési tervben külön hangsúlyt fektetett az akciócsoport ennek a problémának a kezelésére. A 7. 
célterület kifejezetten a hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekek iskolán kívüli 
személyiségfejlesztésére koncentrál. 
 

A tervezés résztvevői 

 
A tervezési folyamatot a helyi akciócsoport munkaszervezete koordinálja. A Tervezést koordináló 
csoport összetétele a következő: 3 vállalkozás (különböző szakterületekről), 2 önkormányzat, 1 civil 
szervezet képviselője. Azonban a konkrét munkába, a stratégia kidolgozásának és megírásának 
folyamatába bevonásra került, illetve a megbeszélésekre meghívót kapott további civil szervezet, 
önkormányzat és vállalkozás képviselője is. Ez azért nagyon fontos, mert mindegyik szereplő más-más 
aspektusból közelít meg egy adott problémát, és lehetséges megoldást. A munkacsoport vegyes 
összeállítása biztosítja az arányosságot, a gyakorlatiasságot és ésszerűséget. A munkacsoport mellett 
aktív tanácsadói szerepet vállalnak a Széchenyi Programiroda munkatársai, akik feladatkörüknél 
fogva napi kapcsolatban vannak a térség szereplőivel, potenciális pályázókkal. Tapasztalataikat 
megosztva nagyban hozzájárulnak a stratégia eredményességéhez. Hasonlóképpen segíti a program 
sikerességét a megyei fejlesztési biztos, aki a mikrotérségi fórumok során megosztotta tapasztalatait, 
és számos hangsúlyos dologra hívta fel a munkacsoport figyelmét.  
A Tervezést Koordináló Csoport havi 2 elnökségi ülésen gyűlt össze általában 10-12 fős létszámmal. 
Ezen alkalmak során meghatározták a követendő irányvonalakat, a következő ülésig elvégzendő 
feladatokat, valamint az addig elért eredményeket. 

Közösségi részvétel eredménye 

A közösség részvétele alapvető fontosságú volt a tervezés során. A fejlesztéssel érintett kör igen 
sokrétű. Számos vállalkozás, civil szervezet és önkormányzat alkotja, kiknek sajátos elképzelésük van 
a fejlesztési irányokról. A munkacsoport egyik legfontosabb feladata volt, hogy ezeket az ötleteket 
begyűjtse, és egy irányba terelje oly módon, hogy azok egymást erősítve egységet képezve lendítsék 
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előre a térség fejlődését. Az akciócsoport honlapján közzétett projekt adatlapokon beérkezett, 
valamint a mikrotérségi fórumok során összegyűjtött fejlesztési ötletek rendszerezésre kerültek, hogy 
azokat célzottan építhessük be a stratégiába. Az ötletek feldolgozását követően olyan egységes 
adatbázis állt a munkacsoport rendelkezésére, mely stabil alapot biztosított a hatékony munkához. 

A közösségi részvételt alátámasztó események 

A munkacsoport tagjainak nem volt nehéz dolga megszólítani a térség szereplőit, hiszen a korábbi 
munkák során létrejött és folyamatosan frissített elérhetőségeket tartalmazó adatbázis, valamint a 
kialakult személyes kapcsolatok jó alapot biztosítottak a lakossági fórumok megszervezéséhez. A 
tervezési munka 4 mikrotérségi fórummal kezdődött, mely által megvalósult a területi lefedettség az 
igényfelmérés időszakában is.  A fórumokon a munkacsoport tagjain kívül szervezőként és 
előadóként részt vettek a Széchenyi Programiroda helyi munkatársai, valamint a megyei fejlesztési 
biztos is. 
 

1. Helyszín: Iregszemcse Polgármester Hivatal díszterme 
Időpont: 2016. március 31. (csütörtök) de. 9:30 
résztvevők létszáma: 9 
 

2. Helyszín: Tamási Polgármester Hivatal (kisterem) 
Időpont: 2016. április 1. (péntek) de. 9:30 
résztvevők létszáma: 74 

 

3. Helyszín: Gyönk Polgármester Hivatal (tárgyaló terem) 
Időpont: 2016. április 7. (csütörtök) de. 9:30 
résztvevők létszáma: 24 

 

4. Helyszín: Simontornya Művelődési Központ 
Időpont: 2016. április 8. (pénteken) du. 18:00 
résztvevők létszáma: 38 
 

A mikrotérségi fórumok célja a helyi szereplők teljes körű tájékoztatása, személyes kapcsolatok 
kialakítása, a hatékony együttműködés elősegítése és igényfelmérés. A munkacsoport tudatosan 
választotta meghívott előadóit az összejövetelekre. A polgármesteri köszöntőt követően Hirt Ferenc, 
Tolna megye fejlesztési biztosa üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatást adott a pályázati rendszerek 
várható alakulásáról, és felhívta a figyelmet a együtt gondolkodás fontosságára. Őt követte az 
akciócsoport munkaszervezet-vezetőjének előadása, mely elsősorban a vidékfejlesztési pályázatokat 
érintette. A Tamási Innovációs Központ Nkft. munkatársa elsősorban a vállalkozásfejlesztéssel 
kapcsolatos forrásokról beszélt, majd pedig a Széchenyi Programiroda helyi munkatársa mutatta be 
országos hálózatukat, mely szintén a pályázók munkájának megkönnyítését szolgálja. Ezek a 
programok interaktív formában zajlottak. A résztvevők folyamatosan feltehették kérdéseiket, 
bekapcsolódhattak a témába, elmondhatták korábbi tapasztalataikat.  
A fórumok elsősorban a helyi akciócsoport honlapján kerültek meghirdetésre 2016. március 20. 
napján (http://www.tamasileader.hu/?q=node/88), de a térség településeinek polgármesterei is 
kaptak meghívót e-mail formájában (29 hivatal) azzal a kéréssel, hogy értesítsék a településük 
lakosságát, civileket, vállalkozókat a rendezvényekről.  
Ugyanezen honlapon került elhelyezésre a projektötletek begyűjtésére szolgáló elektronikus adatlap 
(http://www.tamasileader.hu/?q=https%3A//docs.google.com/forms/d/1uImXQnvEte0_916dY51aE9
y-8awwdx27P_zg63eIjr4) mely a tervezés teljes időszakában elérhető a helyi szereplők számára.  Az 
adatlap alkalmas arra, hogy bárki jelezhesse fejlesztési szándékát. Elérhetőségei megadásával a 

http://www.tamasileader.hu/?q=node/88
http://www.tamasileader.hu/?q=https%3A//docs.google.com/forms/d/1uImXQnvEte0_916dY51aE9y-8awwdx27P_zg63eIjr4
http://www.tamasileader.hu/?q=https%3A//docs.google.com/forms/d/1uImXQnvEte0_916dY51aE9y-8awwdx27P_zg63eIjr4
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munkacsoport egyeztetés szükségessége esetén felkeresi az ötletgazdát, hogy a projektötlet a lehető 
legérthetőbb formában épülhessen bele a stratégiába.  

A munkacsoport nem szorítja korlátok közé az információáramlást, ezért kijelölt fogadónapok helyett 
korlátozás nélkül bármikor elérhető a helyi szereplők számára személyesen, telefonon, vagy 
elektronikus levelezés útján.  

 
A fent részletezett tevékenységek összehangolt elvégzése által minden adottá válik ahhoz, hogy a 
térségben látványos és eredményes fejlődés indulhasson meg. A munkacsoport feladata azonban 
nem ér véget a stratégia megalkotásával. Számos fórumot és tájékoztató programot tervezünk, 
melyek során részletesen kívánjuk ismertetni és véleményeztetni a stratégiát, annak intézkedéseit a 
helyi szereplőkkel, hiszen a tervek megvalósítása az ő feladatuk lesz. 
 

Az akciócsoport a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet, 
valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet által meghatározott területen található. Ennek számos negatív 
hatása különböző mutatókban is tetten érhető. Ilyen például a munkanélküliségi ráta mely 
összehasonlítva az elmúlt évek országos és a megyei adataival rendre magasabb értéket mutat. 

2. ábra: Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59 éves állandó lakosra 2006-2013. években. 

 

 A tervezés során tehát kiemelt figyelmet kapnak a társadalmi kirekesztődéssel veszélyeztetett 
csoportok. Annak érdekében, hogy ezen rétegek érdekei érvényesülhessenek a stratégiában, számos 
lépést tett a munkacsoport. Elsőként adatgyűjtés és tájékozódás céljából felkerestük a Tamási Járási 
Hivatal hatósági és gyámügyi osztályát, valamint a foglalkoztatási osztályát, hiszen az érintett 
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csoportok elsősorban ezeknél a hatóságoknál jelennek meg ügyintézés céljából. Az ott dolgozó 
osztályvezetők megosztották velünk tapasztalataikat, és hasznos adatokkal szolgáltak. Következő 
lépésként felvettük a kapcsolatot különböző roma szervezetek képviselőivel, hogy felmérhessük az 
általuk képviselt csoportok igényeit. A párbeszéd és az együttműködések megindultak. A 
munkacsoport célja, hogy folyamatosan fenntartsa az érintett közösségek érdeklődését a program 
iránt, és azok érdekei a lehető legnagyobb mértékben megjelenjenek a stratégiában. 

A stratégia megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 
 
A Stratégia megvalósításához a HACS területén rendelkezésre áll számos aktív, sok éve működő, nagy 
tapasztalatokkal rendelkező civil szervezet, illetve a vállalkozások zöme 1-2 foglalkoztatottat 
alkalmazó mikrovállalkozás, amelyek GINOP pályázatokra nem tudnak pályázni. A turisztikai vonzerők 
vonatkozásában az erőforrások (látnivalók) adottak, ezek feltérképezése és összekapcsolása, illetve a 
turisztikai szolgáltatások bővítése szükséges a hatékonyság növeléséhez. 
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3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság 
meghatározása  
Akciócsoportunk Tolna megye északnyugati részében található. A HFS tervezéssel érintett területen 
29 település található, melyek közül 3 város, 2 nagyközség. Az akcióterület állandó lakosainak 
összesített száma a KSH 2015. év eleji adatai szerint 36364 fő (ez megegyezik a támogatásra jogosult 
lakónépesség számával), melyből Tamási Város lakónépessége 8179 főt tesz kis. Az egy településre 
jutó lakónépesség 1254 fő, mely jól mutatja, hogy aprófalvas térségről beszélünk.  A munkahelyek 
hiánya és a rossz közlekedési viszonyok miatt a fiatalok nagy része elhagyja a térséget, és elsősorban 
a fővárosban, megyeszékhelyeken, vagy külföldön próbálnak szerencsét. A térség lakosainak száma 
az ezredforduló óta drámaian csökkent. Ezt a negatív tendenciát jól mutatja a következő ábra. 
 
3. ábra: A Tamási és Térsége LEADER egyesület állandó lakosainak száma 2000 és 2013. év között 

 
 
A népességcsökkenés következtében az idősebb generáció egyre inkább túlsúlyba kerül, az alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya nő, a térség gazdasági teljesítőképessége csökken, a 
beruházási kedv lanyhul és még sok egyéb problémát eredményez, melyek egymás hatását 
felerősítve önmagát generáló problémahalmazzá válnak. A térség földrajzi, társadalmi, gazdasági 
szempontból nagyfokú homogenitást mutat, mely megkönnyíti a stratégiai tervezést, hiszen komplett 
egységként lehet kezelni. A HACS-hoz tartozó települések mindegyike a Tamási járáshoz tartozik. 
Gazdasági szempontból elmondható, hogy hagyományosan mezőgazdasági jellegű térség jó 
minőségű földekkel. Domborzati szempontból is egységesnek mondható, hiszen a jellegzetes 
dunántúli dombvidék dominál. A HACS településeinek mindegyikére jellemző az elöregedő népesség, 
a szakképzett fiatalok elvándorlása. Tamási, mint az akcióterület központi városa húzó pontja a 
területnek, azonban onnan is nagy számban ingáznak naponta a megyeszékhely, vagy a környező 
többi város felé. Egy 2011-es felmérés szerint a foglalkoztatottak 37,9 %-a ingázik napi szinten, s ez az 
arány meghaladja a megyei (37,2 %) és az országos (34,5 %) arányt. 
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A korábbi fejlesztési ciklus (2007-2013) során megvalósult EMVA III. és IV. tengely programjai 
bizonyos szintű együttműködést eredményeztek térségi szinten. A közös fórumokon, ötletbörzéken 
az érintett települések polgármesterei nem csak egymás közt találták meg az együttműködő 
partnereket, hanem a településeiken lévő vállalkozásokkal és civil szervezetekkel is. A koherencia 
erősödése tehát nem csak térségi szinten valósult meg, hanem a három szférát tekintve is. 
A fentiekből kitűnik, hogy az illetékességi terület eléri a stratégia céljainak megvalósításához 
szükséges kritikus tömeget mind emberi, pénzügyi, gazdasági és természeti erőforrások tekintetében. 
Viszont nem éri el azt a volument, amely gátolná az alulról jövő építkezés megvalósítását és a helyi 
együttműködésen alapuló LEADER-szerű fejlesztéseket.  
Az akciócsoport a helyi fejlesztési stratégia megalkotása mellett olyan koordináló feladatokat lát el, 
mely a térség fejlesztésének központi mozgatórugójává teszi. 
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4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

4.1 Helyzetfeltárás  
 
1. Térszerkezeti adottságok 
 
Települések 

A Tamási és Térsége LEADER Egyesület akciócsoport Tolna megye észak-északnyugati részén 
helyezkedik el. Az akciócsoport területe a Tamási járás területét fedi le, leszámítva 3 
települést (Koppányszántó és Értény, valamint Mucsi), melyek más akciócsoportokhoz 
tartoznak. A térségben a kisebb méretű községek vannak túlnyomó többségben. 3 városi 
rangú település található az akciócsoport területén (Tamási, Simontornya, Gyönk), melyek 
közül a térség és a járás központja, Tamási a legjelentősebb (8.179 fő), ezt követi 
Simontornya (4.051 fő) illetve Gyönk (2.048 fő), ahol viszonylag kevésbé mutatkoznak a 
városi településjellemzők. A városok mellett 2 nagyközségi jogállású település (Hőgyész és 
Pincehely), illetve 24 további község alkotja az akciócsoport területét.  
 
A települések lakosságszám szerinti megoszlása: 

500 fő alatti:    13db 
500-1000 fő között:  4 db 
1000-2000 fő között:  6 db 
2000-5000 fő között:   5 db 
5000-10000 fő között: 1 db 

 

4. ábra: Az akciócsoport földrajzi elhelyezkedése:  
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Elérhetőség, közlekedés: 
 
Az akciócsoport területét átszeli a 61. sz. (Dunaföldvár- Kaposvár- Nagykanizsa) és 65. sz. 
(Siófok-Szekszárd) főút, melyek keresztezésében található Tamási, a 61. út vonalán fekvő 
települések: Nagykónyi, Pincehely, Tolnanémedi, Simontornya, a 65. út vonalán fekvő 
települések: Iregszemcse, Szakály, Hőgyész. 
 
Vasútvonal is áthalad a térségen (Budapest-Pécs), érintve a következő, vasútállomással 
rendelkező településeket: Dúzs, Szakály-Hőgyész, Regöly, Szárazd, Keszőhidegkút-Gyönk, 
Belecska, Pincehely, Tolnanémedi, Simontornya. Intercity vonat csak a Pincehelyi 
vasútállomáson áll meg. 
 
Kerékpárút fejlesztések jellemzően Tamásiban, a járásközpontban történtek, kiépült a 
Tamási-Pári, illetve a Tamási-Regöly kerékpárút. Tamásin belül pedig a rácvölgyi, illetve a volt 
laktanyához vezető kerékpárút segíti a helyi lakosság kerékpáros közlekedését. A 
kerékpárutak elsősorban hivatásforgalmi céllal épültek, de turisztikai, illetve szabadidős 
sport szempontjából is jelentős szerepet töltenek be. Tamásiban a kiépült kerékpárút-
hálózat teljes hossza meghaladja a 20 km-t. 
 
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 tervezési területen található zsáktelepülések:  

• Pári (Tamásihoz közel van: 9 km közúton, 5 km kerékpárúton, 61-es sz. főútvonalról 
megközelíthető),  

• Kalaznó (65-ös számú főúttól 4 km-es távolságban),  
• Kisszékely (61. számú főúttól 5 km-es távolságban),  
• Nagyszékely (61. számú főúttól 8 km-es távolságban),  
• Miszla (Belecskáról erdészeti magánúton, vagy Gyönk felől közelíthető meg,  
• Udvari (Gyönk felől közelíthető meg mellékúton),  
• Szárazd (Keszőhidegkút-Gyönk közti útról közelíthető meg) 

  
Nagyobb közeli városok távolsága a járásközponttól:  

• Tamási-Siófok: 42 km 
• Tamási-Szekszárd (megyeszékhely): 54 km 
• Tamási-Dombóvár: 36 km 
• Tamási-Budapest (megközelítés M7 autópályán): 143 km 

 
Az akciócsoport területéről Szekszárd (megyeszékhely) 33,8 - 89,7 perc (átlagosan 55 perc) 
alatt közelíthető meg.  
A legközelebbi autópálya (M6 illetve M7) csomópont 21,3 - 50,1 perc (átlagosan 36,7 perc) 
alatt közelíthető meg. 
A térségben a járásközpont elérhetősége 8 perc (Pári) - 38,4 perc (Udvari), átlagosan 22,3 
perc. 
 
 



 18 

2. Környezeti adottságok 
 
Földrajz 
 
A térség 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. Északi peremén folyik a Sió csatorna (érintve Felsőnyék, 
Ozora, Tolnanémedi és Simontornya közigazgatási területét), 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. 
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.  
 
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 a termálvíz (Tamási termálfürdő, illetve Tamásiban 
geotermikus fűtési célú alkalmazása), szinte bármelyik település alatt megfelelő mélység 
elérése esetén termálvízhez 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.  
 
Vadászati és turisztikai szempontból megemlítendő a dámvad állományáról világhírű Gyulaji 
vadrezervátum.  
 
Kiemelt jelentőségű különleges természet megőrzési területnek jelölt területek: Szakadáti 
löszgyepek, Kisszékelyi dombság. 
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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. 
 
3. Kulturális erőforrások 
 
Hagyományok 
Számos hagyományőrző csoport működik az akciócsoport területén, melyek elsősorban 
tánccsoportok, nemzetiségi kulturális csoportok (német, székely, roma). A népi kultúrát, 
régmúlt idők mindennapjait, eszközeit megőrző tájházak is számos településen 
megtalálhatók. 
 
Zene, művészet 
Több mint 50 éves múlttal rendelkezik a fúvószene a térségben, a Tamási Koncertfúvós-
zenekarnak köszönhetően, illetve nagy hagyománya van a zeneoktatásnak is a térségben 
(Tamási, Gyönk, Hőgyész). 
 
Rendezvények 
Számos nagy rendezvény valósul meg a térségben, amely az ország több pontjáról, esetleg 
külföldről is vonz látogatókat: 

- Trófea vadgasztronómiai fesztivál 
- Ozorai Pipo várkastélyhoz kapcsolódó kulturális rendezvények 
- Simontornyai várhoz kapcsolódó kulturális rendezvények 
- Sportesemények, versenyek (korábbi Nemzetközi Lovas napok, Nemzetközi 

Kerékpáros Napok) 
 
A rendezvények esetében a legfőbb probléma a szervezéshez szükséges források 
előteremtése. Színvonalas rendezvények szervezéséhez elengedhetetlen a belépődíjon túl 
pályázati, illetve szponzori támogatás. 
 
Gasztronómia  
A települések zöme rendelkezik gasztronómiai hagyományokkal, ezt elevenítik fel a 
főzőversenyek, borversenyek, különböző ételekhez kapcsolódó rendezvények, fesztiválok. 
Nagy múltra tekint vissza a borászat is a térségben. A Tolnai borvidék részeként működik a 
Tamási körzet 17 településsel. 
 
Kulturális örökség  
A térségben számos helyszínnek van kulturális vonatkozása: 

• Pincehely- Görbő Csefalvay- kúria – Vörösmarty Mihály joggyakornokoskodásának 
helye,  

• Iregszemcse – Bartók Béla népdalgyűjtése,  
• Ozorai Nagyvendéglő – Petőfi Sándor vándorszínészként itt lépett fel először 

 
Humán erőforrás - Oktatás (általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok, szakképzés) 
Általános iskola nem minden településen működik, sok esetben összevont intézmény útján 
megvalósított a képzés. 
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Gimnáziumi oktatás vehető igénybe Gyönkön, Tamásiban és Simontornyán. Szakközépiskolai képzés 
csak Tamásiban vehető igénybe, míg a szakiskolai képzés Tamási mellett Simontornyán is 
megtalálható. 
 
Oktatási intézmények: 

• Tamási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Tamási, Nagykónyi, Regöly, Szakály) 
• Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégium (Tamási) 
• Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium (Simontornya, Pálfa, Pincehely, Tolnanémedi, 

Sárszentlőrinc, Nagyszékely) 
• Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

(Hőgyész, Gyönk) 
• Deák Ferenc Általános Iskola (Iregszemcse) 
• Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola (Ozora, Fürged) 
• Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Tamási) 
• Pillich Ferenc Akadémia Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (Simontornya) 

 
Épített örökség  
A térségben jelentős épített örökség található: 

• Ozorai Pipo várkastély (2015-ben került felújításra a Forster központ kezelésében) 
• Simontornyai vár (Nemzeti várprogram II. üteme 1977/2015. (XII. 23.) Korm. 

Határozat alapján 2017-től várható a felújítása) 
• Apponyi-kastély, Hőgyész (magánkézben, korábban kastélyszálló volt),  
• Lichtenstein kastély, Hőgyész 
• Fried Kastély, Simontornya (kastélyszállóként üzemel) 
• Magyary-Kossa kastély, Gyönk (magánkézben, kastélyszálló),  
• Esterházy vadászkastély, Tamási (magánkézben),  
• Viczay-Kornfeld-kastély, Iregszemcse (jelenleg gyógypedagógiai intézetként működik) 
• Mechwart-kastély, Belecska (jelenleg szociális intézményként működik) 
• templomok, kápolnák 
• egyéb országos vagy helyi védettség alatt álló épületek 

 
Általános probléma a településeken a megőrzésre érdemes épületek elhanyagoltsága, sok esetben 
kihasználatlansága. 
 
Kulturális infrastruktúra  
Művelődési ház csaknem minden településen működik, és fontos kulturális, közösségi 
feladatokat lát el, esetenként színházi előadások helyszínéül is szolgál (pl. Tamási, 
Iregszemcse). Könyvtár a nagyobb településeken érhető el, a kisebb községekben 
mozgókönyvtár üzemel. 
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4. A társadalom állapota 
 
Közszolgáltatások, szolgáltatások 
 
A közösség vezetékes ivóvízzel való ellátottság jónak mondható. A hiányok főként a peremtelepülés 
részeken, 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) továbbá Iregszemcse, Pincehely, Szakadát, Hőgyész, Miszla és Varsád 
községekben 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. 
 
Humán közszolgáltatások 
 
Bölcsődei a térségben egyedül Tamásiban működik, a férőhelyek száma 2013-ban 24 fő volt. Az 
óvodai férőhelyek száma lassú csökkenést mutatott az elmúlt években, 2013-ban 1.480 fő volt a 
térségben.  
 
Az Általános iskolai feladat ellátási helyek száma átlagosan 132,2 fő (2013), A legjelentősebb 
férőhelyek Tamásiban (660 fő), Gyönkön (340 fő), illetve Hőgyészen (279 fő) találhatók. 
 
A térség általános iskolai tanulóinak száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) az ezredfordulótól 
folyamatosan erős csökkenést mutat, mely csupán az elmúlt években mérséklődött. 2013-ban 2.776 
fő általános iskolai tanuló szerepelt a nyilvántartásban. 
 
A nappali tagozatos középiskolai tanulók száma (a hat-, nyolc évfolyamos gimnáziumok megfelelő 
évfolyamaival együtt) kismértékű ingadozást mutatott, 2013-ban 920 fő volt. 
 
Az egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) folyamatosan emelkedik, 2013-ban 
1.750,7 fő, ez a megyei (1.540,5 fő) és országos (1.556,7 fő) átlagnál is jelentősen magasabb érték. 
 
Az önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
kapacitás kihasználtsága (ezrelék) kismértékű ingadozást mutatott az elmúlt időszakban, 2013-ban 
992,4 ezrelék volt.  
 
 
Demográfiai folyamatok 
 
A térség lakossága összesen 36.364 főt (2015.01.01.) tesz ki, a lakosságszám folyamatos 
csökkenő tendenciát mutat, jelentős az elvándorlás és a természetes fogyás is. Az 
elvándorlási helyzet alakulásában főképp a munkahelyek hiánya és a rossz közlekedési 
viszonyok játszanak szerepet.  
 
A térségben a fiatalok (0-14 évesek) aránya folyamatos csökkenést mutat, jelenleg 13,4% 
körül található, mely mind az országos, mind a megyei átlag alatti érték.  
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A 60 év feletti lakosság aránya szintén meghaladja a megyei és az országos átlagot is, 25,4% 
körül található.  
 
Az öregedési index a fentiek alapján hasonlóan rossz képet mutat, Szakadát és Kisszékely 
települések esetében különösen. 
 
A lakosság képzettsége alacsony. Sokan csak 8 általános végzetséggel rendelkeznek, kevés a 
diplomás. A felsőoktatásban továbbtanulók nagy része nem talál helyben munkát és 
elköltözik. A térségre 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 meghaladja a 
megyei átlagot. 
 
A térségben elő legjelentősebb kisebbségek a cigány és a német, melyeknek számos 
településen található kisebbségi önkormányzata (cigány kisebbségi önkormányzatok száma: 
14 db, német kisebbségi önkormányzatok száma: 9 db) illetve kisebbségeket képviselő civil 
szervezetek is jelentős számmal működnek. 
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. 
 
Kiemelt problémát jelent a fiatalok, a szakképzettek, értelmiségiek elhelyezkedésének 
nehézsége, és ennek következtében a munkaképes korosztály elvándorlása. A lakosság 
folyamatos elöregedése további problémát vet fel. 
 
Képzettség 
 
Az akciócsoport területén élő lakosságon belül magas a legfeljebb 8 általános iskolai osztályt 
végzettek aránya, 33,2%, ez magasabb a megyei és országos átlagnál is. 
 
Az érettségivel rendelkezők aránya 29,6%, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 9,2%, 
mindkettő az országos és megyei átlag alatti érték. 
 
Általános iskola nem működik minden településen, sok esetben összevont intézmény útján 
megvalósított a képzés. 
 
Gimnáziumi oktatás vehető igénybe Gyönkön, Tamásiban és Simontornyán. Szakközépiskolai képzés 
csak Tamásiban vehető igénybe, míg a szakiskolai képzés Tamási mellett Simontornyán is 
megtalálható. 
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Jellemző a továbbtanuló, szakképzett illetve diplomás fiatalok elvándorlása, mivel a 
térségben sok esetben nem biztosított számukra a megfelelő munkalehetőség, illetve a 
nagyobb városokban vagy külföldön versenyképesebb jövedelemre tudnak szert tenni. 
 
Jövedelmi helyzet 
 
A térség lakosságának jövedelmi helyzete jelentősen rosszabb a megyei és az országos 
átlagnál. A térségen belül is nagy szórás mutatkozik, a kis települések, falvak helyzete 
lényegesen rosszabb. 
 
A mutatószámok esetében a 100 lakosra jutó adófizetők száma mérsékelten emelkedő 
tendenciát mutat, 2013-ban ez az érték 41,8 fő volt. Az egy lakosra jutó nettó belföldi 
jövedelem emelkedést mutat, de jelentősen elmarad a megyei és az országos átlagtól is, az 
akciócsoport területén ez az érték 2013-ban 501.962,6 Ft/fő. 
 
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya 2011-ben 44,6%-os 
értéket mutatott, ami lassú javulás a korábbi évekhez képest, azonban nagymértékben 
meghaladja, az országos és megyei átlagot is. 
 
Ugyanez igaz a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak arányára is, mely 2011-ben átlagosan 
16,9% a térségben, de jelentős eltérést mutatnak a települési értékek.   
 
A száz lakosra jutó személygépkocsik számát tekintve folyamatos, lassú emelkedés látható, 
némileg a megyei és országos átlag alatti értéket produkál a térség, 2013-ban 28,3 db 
gépkocsi jutott 100 lakosra. 
 
Lakhatás 
 
A lakások száma az akciócsoport területén 16.461 db. 
Az új építések száma folyamatos csökkenést mutat, elenyésző. 
 
Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül az elmúlt 
évtizedekben jelentősen javult, azonban így is 22,3%-os értéket mutat, amely csaknem 
duplája a megyei és országos értéknek. 
 
Az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a térségben az országos és megyei 
átlagtól kevésbé tér el, 96,5%-os. 
 
A térségben a csatornázott háztartások száma igen kevés, csupán a közösség három városában 
(Tamási, Simontornya, Gyönk) továbbá Iregszemcse, Pincehely, Szakadát, Hőgyész, Miszla és Varsád 
községekben megoldott valamilyen szinten. 
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Egészségügy 
 
Kórházak: 
A térségben Pincehelyen található kórház, ahol csupán járó beteg szakellátás működik, a 
közelebbi fekvőbeteg szakellátást ellátó kórházak Dombóváron, Siófokon, illetve Szekszárdon 
találhatók. 
 
Rendelőintézetek: 
Jelentős szerepet tölt be a térségben a Tamási rendelőintézet, ahol háziorvosi, 
gyermekorvosi, fogorvosi, nőgyógyászati, onkológiai, pszichiátriai, neurológiai, kardiológiai, 
belgyógyászati, urológiai, bőrgyógyászati, szemészeti, sebészet-traumatológiai, ortopédiai, 
füll- orr-gégészeti, rheumatológiai, sportorvosi, tüdőgondozói szakrendelések működnek. 
 
Orvosi rendelők: Gyönk, Hőgyész, Iregszemcse, Magyarkeszi, Nagykónyi, Ozora, Pincehely, 
Regöly, Simontornya, Szakály, Tamási, Tolnanémedi 
 
Fogorvosi rendelők: Iregszemcse, Magyarkeszi, Felsőnyék, Simontornya, Szakály, Tamási, 
Hőgyész, Pincehely, Nagykónyi, Regöly, Gyönk 
 
Védőnői szolgálatok: Gyönk, Hőgyész, Iregszemcse, Nagyszokoly, Felsőnyék, Magyarkeszi, 
Nagykónyi, Ozora, Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakály, Tamási, Tolnanémedi 
 
Hátrányos helyzetűek 
 
Az egész akciócsoport területe hátrányos helyzetűnek tekinthető. A Tamási járás a 290/2014. 
(XI. 26.) kormányrendelet szerint komplex programmal fejlesztendő járás, ezzel a megyében 
a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő járás.  
A 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települések: 
Belecska, Diósberény, Dúzs, Felsőnyék, Fürged, Kalaznó, Keszőhidegkút, Magyarkeszi, Miszla, 
Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pári, Szárazd, Tolnanémedi, Udvari, Varsád. A 
105/2015. (IV. 23.) kormányrendeletben meghatározott átmenetileg kedvezményezett 
települések: Kisszékely, Regöly, Simontornya, Szakadát, Szakály, Újireg. 
 
A hátrányos helyzetű csoportok, kisebbségek érdekeit, képviseletét kisebbségi 
önkormányzatok, szervezetek, hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civil szervezetek látják el. 
Az akciócsoport területén jelentős a roma és német nemzetiség aránya, a hátrányos helyzet 
általában a roma kisebbségre jellemző. A térség 29 településéből 14-ben működik roma 
önkormányzat. A roma népesség aránya a lakosságon belül meghaladja a megyei és országos 
átlagot is, átlagosan 5,8%, néhány településen azonban a 10%, sőt 20%-ot is meghaladja ez 
az arány. 
 
A hátrányos helyzetűek aránya az általános iskoláskorúak körében különösen magas: a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 15,8%, a hátrányos helyzetűek aránya 
11,5%, a sajátos nevelési igényű tanulók aránya pedig 8,5%. 
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Közbiztonság  
 
A közbiztonság megfelelő a térségben, a Tamási Rendőrkapitányságon (mely a térség 
koordinációját látja el) kívül rendőrőrsök, illetve körzeti megbízottak látják el a rendvédelmi 
feladatokat. 
Ezen kívül jelentős a polgárőr egyesületek jelenléte is, a HACS területén 20 településen 
működik polgárőr szervezet. 
A regisztrált bűncselekmények száma 1000 laksora vetítve 27,1 db, amely a megyei átlagnak 
megfelelő érték, de kedvezőbb az országos mutatónál. 
 
Civil szervezetek  
 
Nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok) minden településen működnek, jelentős 
aktivitással, elsősorban sport (számos sportág megtalálható a térségben) vagy kulturális (pl. 
tánc, hagyományőrzés, zene) céllal, a nagyobb településeken már érdekvédelmi, 
fogyatékosokat segítő, vagy kisebbségeket képviselő, illetve egyéb témakörben (pl. 
környezetvédelem) működő civil szervezetek is működnek. A civil szervezetek működési 
területe egy-két kivételtől eltekintve általában település szintű.  Jellemző a civil 
szervezetekre a gyenge forrásteremtő képesség, általában önkéntesek, társadalmi 
munkában látják el a kapcsolódó feladatokat, ami működési nehézségeket okoz. 
 
Civil szervezetek száma a jelentősebb településeken: 
Tamási:   27 db alapítvány, 56 db egyesület 
Simontornya:  7 db alapítvány, 12 db egyesület 
Gyönk:   6 db alapítvány, 13 db egyesület 
Hőgyész  7 db alapítvány, 15 db egyesület 
Pincehely  2 db alapítvány, 8 db egyesület 
Ozora   2 db alapítvány, 6 db egyesület 
Iregszemcse  9 db alapítvány, 10 db egyesület 
Szakály  2 db alapítvány, 6 db egyesület 
 
5. A gazdaság helyzete 
 
A Tamási járás a 290/2014. (XI. 26.) kormányrendelet szerint komplex programmal 
fejlesztendő járás.  
A 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települések: 
Belecska, Diósberény, Dúzs, Felsőnyék, Fürged, Kalaznó, Keszőhidegkút, Magyarkeszi, Miszla, 
Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pári, Szárazd, Tolnanémedi, Udvari, Varsád. A 
105/2015. (IV. 23.) kormányrendeletben meghatározott átmenetileg kedvezményezett 
települések: Kisszékely, Regöly, Simontornya, Szakadát, Szakály, Újireg 
 
Vállalkozások 
 
A térségben működő vállalkozások zöme csupán 1-2 alkalmazottat foglalkoztat, árbevételük, 
tőkeerejük és versenyképességük is alacsony. Ezek a vállalkozások jellemzően a szolgáltatási 
szektorban, helyi kiskereskedelemben, mezőgazdaságban, illetve az építőiparban tevékenykednek. 
Csekély a befektetői kedv, alacsony tőkebevonási képesség jellemző. Az elmúlt évek során jelentős 
tőkebeáramlás nem történt, bár néhány vállalkozás pénzügyileg megerősödött, piaci pozíciója 
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stabilizálódott. Ugyanakkor jelentős foglalkoztatók szüntették meg tevékenységüket a közelmúltban. 
A Tamási járásban nincs ipari park címet elnyert terület, az ipari területek infrastruktúrája is 
fejlesztésre szorul. A térség gazdasági fejlődésére komoly húzó erőt gyakorolhatna a vállalkozások 
versenyképességének javítása, az infrastrukturális beruházások által.  
A munkaerő piacképesebbé válásához elengedhetetlen a humánerőforrás fejlesztése is.  
 
A kistérség kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik, melyek jelenleg nincsenek teljes mértékben 
kihasználva, hiányoznak a színvonalas programcsomagok. 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 
tartózkodási idő és növelése érdekében turisztikai szolgáltatások fejlesztése, megfelelő kapacitású és 
színvonalú kereskedelmi szálláshely létrehozása is szükséges, elsősorban Tamásiban. 
 
Az akciócsoport területén működő egyéni vállalkozások száma az elmúlt évek során némi csökkenést 
mutatott, 2012-ben 952 db egyéni vállalkozást regisztráltak.  A társas vállalkozások esetében némi 
növekedés tapasztalható, 2012-ben 653 db ilyen vállalkozás működött a térségben. 
 
Jelentős a vállalkozások koncentrációja, Tamásiban működik az egyéni vállalkozások harmada, illetve 
jelentős számban találhatók Simontornyán, Hőgyészen, Iregszemcsén és Pincehelyen is. A társas 
vállalkozások esetében is hasonló, még jelentősebb koncentráció figyelhető meg . 
 
A vállalkozások túlnyomó többsége szolgáltatási, kereskedelmi szférában működik, jelentős a 
mezőgazdasági vállalkozások száma is. 
Ágazat szerint a vállalkozások megoszlása az alábbi: 

• Ipar-építőipar:       352 db 
• szolgáltatások:    2.134 db 
• mezőgazdasági vállalkozások:     207 db 

 
A vállalkozások méretüket tekintve jellemzően 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások, ilyen 
vállalkozásból 1.542 db működik a térségben, melyek között nagy számban tallálhatók 1-2 főt 
foglalkoztató, tőkehiányos, fejlődni képtelen, alacsony versenyképességű vállalkozások. A 
mikrovállalkozások több, mint harmada Tamásiban található. 
A 10-49 főt alkalmazó kisvállalkozások száma már lényegesen kisebb (57 db), leginkább Tamásiban 
(23 db) és Simontornyán (6 db) működnek. 
Az 50-249 főt foglalkoztató középvállalkozások száma igen alacsony, 10 db, melyből 6 db működik 
Tamásiban. 
250 főnél többet foglalkoztató vállalkozás csupán 1 db van a térségben, Tamásiban. 
 
Foglalkoztatás, munkanélküliség, szakképzettség 
 
A járás munkanélküliségi mutatója (2015. december) 10,1 %, amely meghaladja mind a 
megyei (8,5 %), mind az országos (7,6 %) átlagot. 
A legjelentősebb munkanélküliség a kisebb településekre jellemző. Dúzs, Kalaznó és 
Nagyszokoly munkanélküliségi mutatója 20 % felett van, összesen 14 településen haladja 
meg a 10 %-ot. 
Nagyon magas az alacsony képzettségű (legfeljebb 8 általánost végzett) álláskeresők száma. 
 
A foglalkoztatási nehézségekben problémát jelent a lakosság aluképzettsége, vagy a vállalkozások 
igényének megfelelő képzettség hiánya is. 
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5. ábra: Településszintű munkaerő-piaci adatok 

 
 
 
Mezőgazdaság 
 
A térség vidéki jellegéből kifolyólag jelentős szerepet tölt be a mezőgazdaság. A 
mezőgazdasági termelésben jellemzővé vált a szántóföldi növénytermesztés, miközben az 
állattenyésztés szinte elsorvadt, csupán néhány kisebb állattartó telep működik.  
Kisebb gyümölcsösök, gyógynövény ültetvények (pl. levendula) is találhatók az akciócsoport 
területén. 
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. 
 
A térségben a regisztrált őstermelők száma 1600 fő körül mozog, a mezőgazdaságban 
működő vállalkozások száma pedig mintegy 200 db. 
 
Turizmus (szolgáltatások, szálláshelyek stb.) 
 
A kistérség kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik, melyek jelenleg nincsenek teljes mértékben 
kihasználva, hiányoznak a színvonalas programcsomagok. 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. 
Szálláshelyek tekintetében alacsony a színvonalas, megfelelő kapacitású kereskedelmi szálláshelyek 
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száma. A tartózkodási idő és növelése érdekében turisztikai szolgáltatások fejlesztése, megfelelő 
kapacitású és színvonalú kereskedelmi szálláshely létrehozása is szükséges, elsősorban Tamásiban. 
 
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. 
 
A térség legnagyobb turisztikai vonzerői:  

• Tamási Termálfürdő,  
• Gyulaji erdő és a Gyulaj Zrt. által kezelt erdők (vadászat),  
• Ozorai Pipo Várkastély,  
• Simontornyai vár,  
• horgásztavak (pl. Ozorádó Horgászparadicsom, Mókus horgásztó, Gonozdi- tavak stb.) 
• rendezvények (pl. Trófea fesztivál, egyéb kulturális és sportrendezvények) 

 
A férőhelyek száma az alábbiak szerint oszlik meg a térség szálláshelyeink: 

• Kereskedelmi szálláshelyek:  466 fő férőhely 
• Egyéb szálláshelyek:   950 fő férőhely 
• falusi szálláshelyek:  204 fő férőhely 

 
Az eltöltött vendégéjszakák számát tekintve jelentős ingadozás mutatható ki, 2013-ban a 
kereskedelmi szálláshelyeken 22.297, egyéb szálláshelyeken 11.180, falusi szálláshelyeken pedig 
1.124 éjszakát töltöttek a vendégek. 
 
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma Tamásiban (9.479 éjszaka) és 
Simontornyán (11.361 éjszak) a legjelentősebb. Az egyéb szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 
75%-a Tamási szálláshelyeken realizálódik, a falusi szálláshelyek esetében pedig Ozora, Kisszékely és 
Gyönk települések töltenek be meghatározó szerepet. 
 
Viszonylag jelentős a külföldiek száma, bár az elmúlt évek során arányuk csökkent. A kereskedelmi 
szálláshelyeken a külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák aránya 29,5%, amely az országos 
átlag alatt, de a megyei átlag feletti érték. 
Az egyéb szálláshelyeken ez az arány 42,5%, amely nagyjából megegyezik az országos és megyei átlag 
értékével. 
 
Jelentősebb kereskedelmi szálláshelyek:  

• Fried Kastélyszálló **** Simontornya 
• Tamási Termál Motel és Kemping,  
• Hársfa panzió Tamási, 
• Ozorai Pipo Várkastély szálló,  
• Ozorádó horgászparadicsom szálláshelyek 
• Gála panzió Simontornya 
• Tulipán panzió és étterem 
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Magánszálláshelyek, nyaralóházak jellemzően Tamásiban működnek, mintegy 200 db. 
Jelentős probléma, hogy ezek működésének ellenőrzése nehézkes, az idegenforgalmi 
adóbevételek növelése érdekében a magánszálláshelyek működésének kifehérítése is 
szükséges.  
 
A szálláshelyeken eltöltött átlagos tartózkodási idő az utóbbi években csökkenést mutatott, a 
megfelelő turisztikai szolgáltatások, programcsomagok hiánya miatt kevés a huzamosabb 
időt itt töltő vendég. A falusi szálláshelyeken átlagosan 2,8 nap, az egyéb szálláshelyeken 3,7 
nap, a kereskedelmi szálláshelyeken 2,7 nap az átlagos tartózkodási idő (2013. évi adat). 
 
A turisztika területén hiányzott az egységes gondolkodás, marketing, menedzsment, az 
együttműködések sem voltak jellemzőek, hiányosak a szolgáltatások, programcsomagok. 
Nagy lehetőség rejlik a TDM szervezetekben, jelenleg térségben 2 TDM szervezet is illetékes: 
a 2015 végén alakult Tolna Kincse Turisztikai Egyesület térségi TDM szervezetként az egész 
megye területével kapcsolatos menedzsment feladatokat látja el, a 2016 év elején alakult 
Tamási Térsége Turisztikai Egyesület helyi TDM szervezetként pedig elsősorban Tamási 
térségben lát el menedzsment feladatokat. 
 
A 2007-2013-as időszakban megvalósult jelentősebb turisztikai fejlesztések: 

• Tamási Termálfürdő fejlesztése 
• Ozorai Pipo Várkastély felújítása 

 
ÚMVP III-as tengely turisztikai fejlesztések is megvalósultak a térségben, de jelentős 
fejlődést nem eredményeztek. 
 
További turisztikai fejlesztési lehetőségek a 2014-2020-as időszakban:  

• GINOP (TDM fejlesztés, aktív turisztikai hálózatok fejlesztése – Bejárható 
Magyarország Program),  

• TOP Turisztika pályázat,  
• Vidékfejlesztési Program (LEADER, Térségek közötti és nemzetközi együttműködés, 

esetlegesen diverzifikációs pályázat) 
• Sió-projekt: a Sió csatorna és környezetének komplex fejlesztése (vízi turizmus, 

kerékpárutak, stb.) 
 
Innovációs képesség 
 
A vállalkozások innovációs képessége többnyire alacsony (kivétel az országos, vagy 
nemzetközi piaccal rendelkező néhány nagyobb cég), mivel nincs az az éles versenyhelyzet, 
ami ezt megkövetelné. Ez a versenyképesség gyengülését vonzza magával. Az innovációs 
tevékenységek további ösztönzése szükséges a jövőben. 
 
 
Együttműködések 
 
A térségben kevésbé jellemző az együttműködésre való hajlandóság, mind az ágazatokon 
belül, mind az ágazatok között. Az esetlegesen létrejött együttműködések általában rövid 
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távú, illetve „kényszer” együttműködések. A valódi együttműködések ösztönzése, belső 
motivációja szükséges, esetlegesen jó példák bemutatásával. 
 
 
Helyi Termékek 
A helyi termékek kereskedelme a térségben jelenleg nem túl jelentős (bár minőségileg 
magas színvonalat képviselnek, de magas áruk miatt alacsony a kereslet a térségben).  
 
Helyi termék üzlet, illetve piac működik Tamásiban (Zöld Alma Ház) és Simontornyán (helyi 
termék piac), illetve a helyi termékek megjelennek a piacokon, különböző vásárokon is. A 
helyi termék marketing erősítése továbbra is szükséges, illetve együttműködések, és további 
piacra jutási lehetőségek megteremtése a feladat. 
 
Pályázatok, fejlesztések 
 
A pályázatos fejlesztések esetében mennyiségileg a vidékfejlesztési, EMVA projektek voltak a 
jellemzőek, a további, ágazati operatív programokból viszont nagyobb volumenű fejlesztések 
valósultak meg: 
 
DDOP 2.1.1/E.F-12-k Komplex 
turisztikai termékcsomagok 
kialakítása  

"Történelmi település a Cinca mentén- 
reneszánsz világ Ozorán", az ozorai Pipo 
várkastély és környezetének turisztikai 
fejlesztése 

1.695.640.500 Ft 

KEOP 1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 
 

Simontornya Város Szennyvízelvezetése és 
Szennyvíztisztítása 

1.521.786.922 Ft 

 
DDOP 5.1.3/A-09-2f 4 és 5 
számjegyű utak fejlesztése 

6317. j. Szekszárd-Simontornyai összekötő út 
szilárd burkolattal történő kiépítése 

1.339.130.174 Ft 

 

DDOP 3.1.2/2F-2f Integrált kis- és 
mikrotérségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése 

Integrált mikrotérségi oktatási központ 
kialakítása Tamási városában 

1.224.425.160 Ft 
 

KEOP 1.2.0/B/10 Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 

Iregszemcse Község szennyvízcsatornázása 
és szennyvíztisztítása 

1 166 361 173 

 
KEOP 4.2.0/B/09 Helyi hő- és hűtési 
energiaigény kielégítése megújuló 
energiaforrásokból  

Geotermikus energiahasznosítás és 
közműrendszer kiépítése Tamásiban 

970 923 793 
 

 
2007-2013 között, ágazati operatív programokból megvalósult fejlesztések a Tamási járás 
területén: 
 
Összesen 264 db projekt részesült pozitív elbírálásban, mintegy 22 Mrd Ft támogatási 
összeggel: 
 
ÁROP  96.202.954 Ft 
DDOP  4.149.538.223 Ft 
GOP  2.374.890.961 Ft 
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KEOP  7.495.998.920 Ft 
KÖZOP  290.589.862 Ft 
TÁMOP  1.034.305.794 Ft 
TIOP  252.620.951 Ft 
 
EMVA III. és IV. tengelyből megvalósult projektek: 
 
A 2007-2013-as időszakban UMVP III. tengelyes jogcímekre összesen 118 kérelem került beadásra, 
melyből 84 db részesült támogatásban 1.209.344.083 Ft összértékben. LEADER jogcímre 187 pályázat 
került beadásra, melyből 153 db részesült támogatásban 552.003.190 Ft összértékben.  
 
6. Helyzetfeltárás összegzés 
 
Az akciócsoport területét a Tamási járás 32 településéből 29 alkotja, amely komplex 
programmal fejlesztendő járás. A gazdasági-társadalmi mutatók a térségben elmaradnak az 
országos és a megyei átlagtól is. A térség fejlődéséhez és felzárkózásához szükséges a 
rendelkezésre álló erőforrások és a pályázati lehetőségek, fejlesztések összehangolása. 
Bizonyos területeken (pl. turizmus) rendkívül jó adottságokkal rendelkezik az akciócsoport, 
azonban ezek kihasználtságán és hatékonyságán javítani kell.  
A társadalom nagy részét lefedő aktív, sok tapasztalattal rendelkező, ám forráshiánnyal 
küszködő civil szektor működik a térségben, amely tevékenységét segíteni kell. 
A hátrányos helyzetű csoportok felzárkózása, integrálódása is problémát jelent, az általános 
iskolások körében kiemelkedően magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók aránya.  Az őket érintő problémák egy részét elsődlegesen nevelési, 
szemléletformálási eszközökkel szükséges megoldani. 
A vállalkozói szféra helyzetére a szélsőségek jellemzőek: néhány nagyobb méretű cégen kívül 
a vállalkozások zöme 1-2 alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozás, tőkehiánnyal és 
korlátozott fejlődési lehetőségekkel küszködnek,  
 
 

4.2 A 2007‐2013‐as HVS megvalósulásának összegző értékelése, 
következtetések  
 

Az Észak-Tolna Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy 
meghatározza a területének fejlődési irányvonalait, megalkossa a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát 
(HVS). Ennek érdekében a 24 Tamási kistérségbeli település önkormányzata, civil szervezetei és 
gazdasági társaságai elkezdtek együtt gondolkodni, a közös fejlődési irányvonalakat megfogalmazni. 
2008-as évben sikerült formába önteni elképzeléseiket, megalkotni a HVS-t. Tevékenységüket az FVM 
elismerte, így 2008 októberében megalakult a közösség munkaszervezete a 3-as KÉZFOGÁS Nonprofit 
Kft, melynek utóda 2012 május 01-től a Tamási és Térsége LEADER Egyesület.  
 
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület célja volt, hogy az UMVP III. és IV. tengelyének intézkedései 
kapcsán minél több támogatás kerüljön felhasználásra a tervezési területükhöz tartozó 
településeken, s ezáltal a HVS-ben lefektetett fejlődési irányvonalak mentén egy folyamatos fejlődés 
menjen végbe a térségben.  
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A tamási székhelyű akciócsoport által ellátott legfontosabb feladatok:  
• A kérelembeadás kapcsán a pályázók segítése, az UMVP III. és IV. tengelyének kapcsán kiírt 

és kiírandó támogatási lehetőségek vonatkozásában a térség tájékoztatása, a pályázati 
lehetőségek népszerűsítése.  

• A beadott kérelmek tekintetében -az MVH-val kötött delegálási szerződés alapján- a 
kérelmek bírálata, hiánypótlások és helyszíni szemlék lefolytatássa.  

• A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotása, felülvizsgálata.  
• A Helyi döntés meghozatala a beadott kérelmek kapcsán ponthatár húzással és a 

rendelkezésre álló források átcsoportosításával - Irányító Hatóság által biztosított esetekben.  
 
A 2007-2013-as időszakban a Helyi Fejlesztési Stratégia több alkalommal felülvizsgálatra került, de az 
eredeti célkitűzések, fő célok nem változtak. Az egyes meghirdetendő célterületek, LEADER 
intézkedések módosultak elsősorban.  
 
A HVS megvalósítása nem sikerült teljes mértékben a kitűzött céloknak megfelelően, mely külső 
hatások, csekély financiális lehetőségek, bürokratikus pályázati rendszer és csekély együttműködési, 
összefogási hajlandóságnak a következménye.  
 
A jövőben a Helyi Fejlesztési Stratégia megalkotásánál és megvalósításánál a 2007-2013-as 
időszakban kitűzött célokat kell továbbra is szem előtt tartani, az célok eléréséhez szükséges 
eszközöket kell módosítani, prioritásukat átgondolni.  
 
A 2007-2013-as időszakban UMVP III. tengelyes jogcímekre összesen 118 kérelem került beadásra, 
melyből 84 db részesült támogatásban 1.209.344.083 Ft összértékben. LEADER jogcímre 187 pályázat 
került beadásra, melyből 153 db részesült támogatásban 552.003.190 Ft összértékben.  
 
Az elutasított kérelmek és pályázatok jogosultsági illetve formai hibák miatt nem voltak 
támogathatóak, a forrásátcsoportosítások, Irányító Hatóság által biztosított kiegészítő források 
segítségével minden III. tengelyes kérelem és minden LEADER pályázat támogatásban részesült, mely 
pontozásra került és rangsorba tudott állni. A döntéshozó testület álláspontja két támogatási elv 
szerint működött:  

• minél több forrás kerüljön lekötésre, ill. felhasználásra a térségben, így fejleszteni a térséget 
és aktivizálni a potenciális pályázókat, projekteket generálni  

• egy – a meghirdetett jogcímenként külön-külön meghatározott - elvárt minimum tartalom 
alatt ne legyenek támogatva a projektek, mivel az önmagában sem feltétlenül működő képes, 
de ösztönző hatást biztosan nem eredményez  

 
E két szempont minden rangsor kapcsán támogathatósági kritériumként funkcionált, melyek 
következtében a rangsorba állított kérelmek mindegyike támogathatónak bizonyult.  
 
A térségben sok „kis” projekt valósult meg, melyek többsége egy-egy pályázó javára válik, 
összefogáson, hálózatosodáson alapuló projekt csak a Tamási Térségi Termék bevezetése, melynek 
fenntartása, működtetése a jövőben több kihívás elé állítja, állíthatja a pályázót.  
 
A térség fejlődése érdekében szükséges a jövőben a valós összefogások, együttműködések 
generálása, projektek, források összekapcsolása, multiplikátor hatások kihasználása. Ehhez a 
Vidékfejlesztési Operatív Program más lehetőségeinek és más operatív programok lehetőségeinek 
kihasználását, projektek összekapcsolását egymásra építését integrált programokban elő kell 
készíteni, ösztönözni kell. Előtérbe kell ezért helyezni a LEADER elvek közül a helyi partnerséget, 
hálózatépítést, a térségek közötti és nemzetközi együttműködéseket és az innovációt.  
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A HACS kompetencián kívül a potenciális pályázóknak a fejlesztések megvalósításához szükséges 
tőkehiányát, a pályázatkezelés bürokratikusságát meg kell változtatni, melyek alapvető akadályai a 
sok projekt megvalósításának.  
 
Pályázatok, fejlesztések tekintetében mind a megye, mind a járás, mind a HACS települései is 
elmaradtak az országos fejlesztési átlagtól, a gazdaság szereplői nem voltak alkalmasak nagyobb 
fejlesztések megvalósítására, a gazdasági válság hatása is nagyon érezhető volt a térségben, melynek 
hatására több jelentős fejlesztés is meghiúsult. 
 
A 2007-2013 időszakra szóló mindenkori aktuális Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célkitűzései 
helytállónak bizonyultak, megvalósításuk részben megtörtént. A stratégiát megvalósítani hivatott 
eszközök, célterületek, intézkedések a hozzájuk fűzött reményeket, elvárásokat részben teljesítették. 
A jövőben a fő célok megtartása mellett szükséges az eszközök és az eszközök közötti prioritások 
felülvizsgálata. 
 
A térség számára a megvalósult fejlesztések nem jelentettek nagy előrelépést, többnyire csak az 
elmaradottság csökkentését szolgálták.  Az igazán nagy volumenű, érezhet változást hozó fejlesztések 
megvalósításához nem volt alkalmas, potenciális pályázó szervezet, illetve a gazdasági válság negatív 
hatása is halmozottan érintette az akció csoport területét. 
A civil szervezetek fejlesztésével kapcsolatos intézkedések nagy népszerűségnek örvendtek, melynek 
köszönhetően sok apró, de hatékony fejlesztés valósult meg a térség egyesületeiben. A jövőben is 
szükséges a térségben fontos szerepet betöltő civil szektor fejlesztése. 
A vállalkozásokat érintő intézkedésekre szintén nagy igény mutatkozott, sok mikrovállalkozás 
számára nyújtott kizárólagos fejlesztési lehetőséget.  
A turisztikai fejlesztések között nem minden esetben volt meg a kívánatos összhang, illetve több 
fejlesztés finanszírozási problémák miatt nem tudott megvalósulni. A szálláshelyek fejlesztése 
önmagában nem elegendő, sokkal inkább szükséges a kapcsolódó programlehetőségek, 
szolgáltatások fejlesztése, amelyek a vendégéjszakák számának emelkedését növelik. 
A rendezvényekkel kapcsolatos intézkedések is népszerűek voltak, látható, hogy az igényes, 
hagyományokkal rendelkező rendezvények valódi turisztikai vonzerőt képviselnek, és nagy 
látogatottsággal bírnak, ezért az ilyen jellegű projektek megvalósítása is támogatandó. 
Az önkormányzatok számára is fontos volt a LEADER forrás, amelyből apróbb fejlesztéseket tudtak 
megvalósítani, amelyek a kis települések élhetőségét javítják, az ott élők kényelmét szolgálják. 
 
A következő időszakra rendelkezésre álló (az előző időszakhoz képest lényegesen alacsonyabb) 
LEADER forrás hatékony felhasználása kiemelten fontos a térség felzárkózása szempontjából, ezért 
olyan intézkedésekre van szükség, amelyek ezt a célt szolgálják, és komplex hatással bírnak. 
 
Ezen kívül nagyon fontos, hogy a térség szereplői felkészüljenek a további, ágazati operatív 
programok (különösen TOP, VP és GINOP) forrásainak lehívására.  
 

4.3 A HFS‐t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások  
 
A HFS készítése során a munkaszervezet figyelembe vette az ágazati operatív programok 
lehetőségeit, és törekedett arra, hogy azokat kiegészítő, erősítő intézkedések kerüljenek 
meghatározásra a stratégiában.  
 

Térségi szintű tervezési dokumentumokat is figyelembe vettünk, elsősorban a korábbi kistérségi 
elemzések, és Tolna Megye Integrált Területi programja tartalmaz releváns információkat, 
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kapcsolódási pontokat. A térségben Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS) egyedül Tamási 
rendelkezik. 

Megyei szinten az ITP tervezését nagyfokú projektgyűjtés előzte meg, mely feldolgozása során 
körvonalazódtak a megye céljai és fő fejlesztési irányai. 

Tolna Megye Integrált Területi Programja célrendszere: 
1. cél: Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés 
2. cél: Közlekedésfejlesztés 
3. cél: Környezeti fenntarthatóság elősegítése 
4. cél: Közintézmények fejlesztése 
5. cél: Élhető települések 
6. cél: Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése 

 
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület Stratégiája több ponton is kapcsolódik a megyei ITP 
célrendszereihez, elsősorban az 1., 3., 5., 6. célokhoz. 
 
A Tolna megyei ITP-ben megjelenő, együttműködést igénylő fejlesztési tervek kapcsolódása a HFS-
hez:  

• Sió projekt (A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik 
kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése országos koncepció része. A Sió-projekt a 
megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely sok programlehetőséget nyújt a turisták 
számára. Együttműködésben megvalósuló projekt. A HACS területén érintett települések: 
Felsőnyék, Ozora, Tolnanémedi, Simontornya. 

• Sió menti kerékpárút (érintett települések: Tolnanémedi, Simontornya, Ozora, Felsőnyék) 
• Kerékpárút-hálózat fejlesztése: Tamási-Dombóvár, Tamási-Lepsény felhagyott vasútvonal 

nyomvonalán 
 
A Tamási ITS elsősorban Tamási településre koncentrál, de a tervezett fejlesztések természetesen 
kihatással lehetnek a mikrotésrégre, illetve az akciócsoport területére is. 
 
Egyéb HFS-hez kapcsolódó programok:  

• Bejárható Magyarország (lovas, kerékpáros útvonalak kialakítása),  
• Sió projekt (komplex gazdaság-, és turizmusélénkítő projekt),  
• TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment fejlesztés),  
• TOP 5.1.1 (Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések) 
 
A HACS részéről érintett megyei és települési (Tamási) tervezési dokumentumok kijelölik a fő 
fejlesztési irányokat, azonban a fejlesztések megvalósításához a források korlátozottak. A TOP 
forrásokból, és az ágazati operatív programokból a főbb projektek megvalósíthatóak, azonban 
néhány kiegészítő jellegű fejlesztéshez a LEADER program nyújthat támogatást (pl. vállalkozói 
szektorban turisztikai szolgáltatások fejlesztése, mikrovállalkozások kisebb fejlesztései). 
 
A HFS megvalósítását elősegíthetik az ágazati operatív programok intézkedései is, elsősorban a 
Vidékfejlesztési Program (VP), a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (GINOP), valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fejlesztései. 
 
Főbb intézkedések, melyhez kapcsolódó projektek megvalósulhatnak az akciócsoport területén, és 
hatással bírnak a HFS megvalósítására (a teljesség igénye nélkül): 
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• VP: 
o VP 7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés 
o VP 7.4.1. Alapvető szolgáltatások fejlesztése 
o VP 6.1.1. Fiatal gazdák induló támogatása 
o VP 16.9.1. Szolidáris gazdálkodás együttműködései 
o VP 16.3.1. Kis gazdasági szereplők együttműködései 
o VP 6.4.1. Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése 
o VP 6.2.1. Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása 
o VP 6.3.1. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 
o VP 9.1.1. Termelői csoportok létrehozása 
o VP 10.1.1. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) 
o VP 4.4.2. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 
o VP 4.4.1. Élőhely fejlesztési célú nem termelő beruházások 
o VP 17.3.1. Jövedelemstabilizáló eszköz 
o VP 5.1.1. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzése 
o VP 4.2.1. Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése 
o VP 4.1.4. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 
o VP 4.1.2. Kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai 
o VP 4.1.3. Kertészeti ágazat fejlesztése 
o VP 4.1.1. Állattenyésztési ágazat fejlesztése 

• TOP: 
o TOP gazdaságfejlesztés (1. prioritás) 
o TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 
o TOP-1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés 
o TOP-1.1.2 Inkubátorházak fejlesztése   
o TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
o TOP-1.3.1 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés 
o TOP-1.4.1 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
o TOP Településfejlesztés (2. prioritás) 
o TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja 
o TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása 
o TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
o TOP környezetvédelmi fejlesztések (3. prioritás) 
o TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
o TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
o TOP-3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex 
fejlesztési programok keretében 

o TOP Közösségi szolgáltatások, társadalmi együttműködés (4. prioritás) 
o TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
o TOP-4.2.1 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
o TOP-4.3.1 Szociális város rehabilitáció 
o TOP Emberi erőforrás, foglalkoztatás (5. prioritás) 
o TOP-5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések 
o TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések 
o TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok 
o TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése 
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• KEHOP: 
o  KEHOP-5.2.10. Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései 
o  KEHOP-5.3.2. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 
o KEHOP-5.4.1. Szemléletformálási programok 

• GINOP: 
o  GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 
o  GINOP-1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása 
o GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 
o GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 
o GINOP-2.1.7 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 
o GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva 
o GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra 
o GINOP-5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek 

támogatása 
o GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 
o GINOP-7.1.2 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 
o GINOP-7.1.3 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 
o GINOP-8.3.1 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel 
o GINOP-8.3.4-1.2.3 Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatását célzó kombinált hitel 
• EFOP: 

o  EFOP 1.7 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok 
megtörése 
 

Mivel a térség igen jó, de kiaknázatlan turisztikai potenciállal rendelkezik, a vidék fejlődése 
szempontjából jelentős szerepet tölthetnek be a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek is. 
Egy helyi (Tamási Térsége Turisztikai Egyesület) és egy megyei (Tolna Kincse Turisztikai Egyesület) 
TDM szervezet működése érinti a HACS területét. 
 
A Stratégia tervezése és megvalósítása során számos együttműködést alakítottunk ki, és ápolunk (pl. 
közös fórumok szervezése, információ, és tapasztalatcsere) a térség meghatározó vidékfejlesztési 
szereplőivel. Főbb együttműködő szervezetek:  

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (falugazdászok),  
• Széchenyi Programiroda Tamási irodája,  
• Hirt Ferenc, Tolna megyei fejlesztési biztos,  
• Tolna megyei LEADER szervezetek: Sárköz- Dunavölgye- Siómente Egyesület, Tolnai Hármas 

Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség, Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, 
Duna Összeköt Egyesület 

• Tolna Megyei Önkormányzat,  
• MNVH munkatársa,  
• TDM szervezetek: Tamás Térsége Turisztikai Egyesület helyi TDM, Tolna Kincse Turisztikai 

Egyesület térségi TDM,  
• pályázatírók (pl. Tamási Innovációs Központ Nkft., Blokk Tanácsadó Kft.) 
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4.4 SWOT  
Erősségek: 

E1  jó minőségű termőföld 
E2  domborzatilag tagolt, változatos táj, szép természeti környezet, 
E3  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. 

E4  építészeti értékek: kastélyok, várak 
E5  termálvíz (termálfürdő, geotermikus használat), szinte bármelyik település alatt 

megfelelő mélység elérése esetén termálvízhez lehet jutni 
E6  aktív, sok embert megmozgató, sokféle tevékenységi körrel rendelkező civil 

szervezetek 
E7  hagyományos vagy új, nagy tömegeket vonzó rendezvények (Trófea vadfőző verseny, 

Fúvós rendezvények, Ozorai Pipo várkastélyhoz, és a Simontornyai várhoz kapcsolódó 
kulturális rendezvények, sportrendezvények) 

 
Gyengeségek: 

GY1 szakképzett, aktív, fiatal munkaerő elvándorlása 
GY2 elöregedő népesség 
GY3 magas, és növekvő a hátrányos helyzetűek aránya 
GY4  turizmusból származó bevételek csökkentek, mert a szükséges fejlesztések (pl. 

szálloda építés Tamásiban) nem valósultak meg 
GY5 hiányos turisztikai szolgáltatások, több napos programok hiánya 
GY6 a megőrzésre érdemes épületek elhanyagoltsága, sok esetben kihasználatlansága 
GY7 a vállalkozások zöme csupán 1-2 alkalmazottat foglalkoztat, árbevételük alacsony 
GY8 mikrovállalkozások fejlesztési lehetőségeinek korlátai, kezdő és induló vállalkozások 

fejlesztési nehézségei 
GY9  csekély a befektetői kedv, alacsony tőkebevonási képesség jellemző, nincs ipari park 

címet elnyert terület 
GY10 a foglalkoztatási nehézségekben problémát jelent a lakosság aluképzettsége 
GY11 nagyobb rendezvények szervezése szempontjából komoly problémát jelent a 

rendkívül szűkös anyagi helyzet, valamint az infrastrukturális hiányosságok 
GY12 civil szervezetek gyenge forrásteremtő képessége 
GY13 együttműködő készség hiánya 

 
Lehetőségek: 
 

L1  potenciális befektetők beruházásai által megvalósuló munkahelyteremtés 
L2  vidéki turizmus és a helyi értékek és szolgáltatások iránti kereslet élénkülése 
L3  Sió-csatorna és a Simontornyai vár fejlesztése által növekvő idegenforgalom 
L4  A térségben megvalósuló nagy volumenű állami (pl. Paks2) vagy magán beruházások 

gazdaságélénkítő hatása, további beruházások generálása 
L5  helyi termékek, szolgáltatások iránti kereslet növekedése, értékesítési lehetőségek 

javulása 
L6  bekapcsolódási lehetőségek országos turisztikai hálózatokba (pl. Bejárható 

Magyarország Program) 
L7  Balaton viszonylagos közelsége – rossz időjárás esetén turisztikai alternatíva 
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Veszélyek: 

V1  az elvándorlás további fokozódása 
V2  konkurens turisztikai térségek megerősödése 
V3  természeti katasztrófák, tűzesetek által okozott károk 
V4  kevés potenciális pályázó az ágazati operatív programokból történő fejlesztések 

megvalósításához 
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SWOT-elemzés 

 belső 
ERŐSSÉGEK 

belső 
GYENGESÉGEK 

külső 
LEHETŐSÉGEK 

Offenzív stratégiák 

A vidéki turizmus és a helyi értékek és 
szolgáltatások iránti növekvő igény 
olyan kiugró pont lehet, melyet átfogó 
és következetes stratégiával 
eredményesen tudna kihasználni a 
térség. Valódi igényekre épülő 
komplex, egy irányba mutató 
turisztikai beruházásokra van tehát 
szükség, mely képes összehangolni a 
jelenleg egymástól elszigetelten és 
sokszor egymással konkuráló helyi 
szolgáltatókat. A fellendülő turizmus 
munkahelyeket teremt, növeli a térség 
népességmegtartó erejét és további 
(egyéb) beruházásokat is generál. A 
beruházások jótékony hatásai hosszú 
távon hatványozódnak. 

 

Fejlesztő stratégiák 

A potenciális befektetők számára akkor lesz 
vonzóbb a térség, ha megfelelő munkaerővel 
számolhatnak. Erre a problémára két 
irányból történhet megoldás. Egyrészt 
szorgalmazni kell azokat a közérzetjavító 
fejlesztéseket, melyek a térség 
népességmegtartó erejét növelik. Ez által a 
szakképzett fiatalok elvándorlása 
csökkenthető. 
Másrészt a térségben egyre nagyobb 
arányban jelen lévő hátrányos helyzetű 
szakképzetlen munkaerő a többségi 
társadalomba való hatékony integrációja és 
felzárkóztatása szükséges iskolarendszeren 
kívüli programokkal és képzésekkel. Ezek 
segítségével ez a társadalmi réteg is 
sikeresen jelenhet meg a munkaerőpiacon. 

külső 
VESZÉLYEK 

Védekező stratégiák 

A HACS által lefedett térség változatos 
és egyedi értékekkel rendelkezik 
(egyedülálló domborzati viszonyok, 
kiterjedt erdőségek, jó állapotú várak 
és kastélyok, aktív hagyományőrzés 
stb.). Olyan fejlesztésekre van szükség, 
melyek segítik ezen értékek 
megőrzését, megóvását hozzájárulva 
ez által a népességcsökkenés 
megállításához és a térség 
versenyképesebbé tételéhez. 

Elkerülő stratégia 

A térség számos gyengeséggel rendelkezik, 
melyek gátolják a fejlődést és más 
térségekhez képest leszakadást 
eredményeznek. Ezek a gyengeségek 
fokozott kiszolgáltatottságot eredményeznek 
a külső veszélyekkel szemben. A veszélyek 
nagy része elkerülhető lenne, ha meglenne a 
jelenleg hiányzó együttműködési készség a 
térség szereplői között. Olyan közösségi 
programokra, rendezvényekre van szükség, 
ahol informális keretek között találkozhatnak 
a térség szereplői (civil-, vállalkozói- és 
önkormányzati szféra), ahol megindulhat a 
közös gondolkozás. Az együttműködés 
szükségességének felismerése egységesebbé 
és ez által erősebbé teszi a térséget, így 
könnyebben elkerülhetőek a külső veszélyek. 
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4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása  
 
A helyzetfeltárás és a SWOT elemzés alapján az alábbi fő fejlesztési szükségletek kerültek 
meghatározásra: 

• Fontos a térségben működő mikrovállalkozások fejlesztésének elősegítése. Mivel jellemzően 
kisméretű, kis fejlesztési igényű, elsősorban szolgáltató szektorban működő vállalkozásokról 
van szó, akik GINOP pályázatokon nem tudnak indulni, az ő igényeiket szükséges 
kielégítenünk.  A vidéki megélhetés egyik alappillére a településeken működő vállalkozások 
jelenléte, mely meghatározó lehetőség munkavállalásra. A HACS térségére azonban jellemző, 
hogy a kisebb településeken a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Fontos tehát, hogy 
gazdaságélénkítő beruházásokkal segítsük a helyi vállalkozásokat, hiszen versenyképes 
munkahelyekkel megakadályozható a szakképzett fiatalok elvándorlása, és a fenntartható, 
élhető vidék jó alternatívát jelenthet a városias élettel szemben.  

• Az elmúlt években érzékelhetően megnövekedett a helyi termékek (pl.: egyedi kézműves 
termékek), és szolgáltatások iránti igény. Fontos, hogy a térségben működő vállalkozások, a 
tömegtermelés mellett vagy helyett az egyedi és magas minőségű termékek és szolgáltatások 
irányába mozdítsák el profiljukat. A helyi értékek védelme, támogatása és fejlesztése fontos 
lépés a vidéki identitástudat kialakításában, s e mellett jótékony gazdasági hatásai is vannak.  

• A vidéki turizmus iránti igény növekedését a térségünk egyelőre nem tudta kihasználni. 
Idegenforgalom szempontjából jó adottságokkal rendelkezik a térség, azonban az elmúlt 
évtizedben nem valósultak meg azok a beruházások, melyek igazán versenyképessé tennék 
vidékünket más turisztikai desztinációkkal szemben. Vannak minőségi szolgáltatók, de 
önmagukban nem jelentenek igazán nagy turisztikai vonzerőt. A fejlesztések egy irányba 
terelésével, komplex turisztikai beruházásokkal és következetes stratégiával, valamint az 
ágazatban tevékenykedő szolgáltatók együttműködésével vonzó turisztikai célponttá válna 
térségünk. 

• Kiemelt fontosságú a civil szervezeti keretek között működő, Tamási önkéntes tűzoltóság 
épületének II. ütemben történő fejlesztése, mely lehetőséget biztosítana tanterem, 
pihenőszobák és vizesblokk kialakítására, így kulturált körélmények között tudnának dolgozni 
az önkéntes tűzoltók a járás központban. Továbbá Simontornya és környékére a „Tamási 
Tűzoltóság” csak Pincehelyig vonulhat, így aztán azt a környéket a Sárbogárdi tűzoltóság látja 
el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy több, mint fél óra szükséges a kiérkezéshez. Ez nagyban 
veszélyezteti az ott élők értékeit és vagyonát. Fontos szempont a családok és vállalkozások 
életében is, hogy értékeik a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. E fejlesztési irány 
szorosan kapcsolódik minden intézkedéshez, hiszen azok védelmét szolgálja. 

• A jól működő civil szervezetek jelenléte nagyon fontos a társadalom számára, hiszen ők azok, 
akik képesek tevékenységük révén összefogni a társadalom különböző csoportjait. 
Hozzájárulnak a jó közérzet biztosításához és az élhető vidék fenntartásához. Azonban a civil 
szervezetek mindig forráshiányosan működnek. Az, amit egy önkormányzat támogatásként 
tud adni egy civilnek, csak és kizárólag a fennmaradáshoz elegendő, de ezekből a pénzekből 
már nem lehet olyan programokat, eseményeket megvalósítani, melyek elérnék az eredetileg 
kívánt hatást (nagy tömegek megmozgatása, szemléletformálás, identitástudat erősítése, 
hagyományőrzés, természetvédelem stb.). Szükség van civil programok támogatására és az 
ezen programok megvalósításához szükséges eszköz beszerzések támogatására, hiszen egy 
társadalom akkor igazán erős, ha a civiljei aktívan, szabadon és kreatívan működhetnek. 

• A térségi nagyobb rendezvények adhatják meg az országos ismertséget a kistérségünknek. A 
színvonalas rendezvények támogatása mindig is preferált célterület volt nálunk. A különböző 
színes programok, értékek felsorakoztatása mutatja meg a látogatóknak a helyi élet 
kultúráját, szépségét és értékeit, melyet ápolni és segíteni kell. Olyan közösségi programok, 
rendezvények támogatására van szükség, ahol informális keretek között találkozhatnak a 
térség szereplői (civil-, vállalkozói- és önkormányzati szféra), ahol megindulhat a közös 



 41 

gondolkozás. Az együttműködés szükségességének felismerése egységesebbé és ez által 
erősebbé teszi a térséget. 

• A tanítási szünetekben a szülők számára problémát okoz a gyermekek tartalmas, színvonalas 
programokkal való foglalkoztatása. A kistérség 32 települése közül 19 község népessége 1000 
fő alatti, további 7 település 1000-2000 lakosú, emiatt nincs megfelelő személyi és tárgyi 
feltétel a kistelepüléseken a programok megszervezéséhez. A diákok motiválása érdekében 
szükséges az értékes és értelmes elfoglaltság biztosítása, legfőképp a hátrányos helyzetű, 
vagy sajátos nevelési igényű diákok esetében. További fontos szempont, hogy a hátrányos 
helyzetű fiatalok számára olyan szemlélet- és identitástudat formáló iskolarendszeren kívüli 
foglalkozások kerüljenek megszervezésre, melyek segítségével felzárkóztathatóak a többségi 
társadalomhoz. 
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5. Horizontális célok  

5.1 Esélyegyenlőség  
 
Az akciócsoport által lehatárolt terület Magyarország elmaradottabb térségeihez tartozik. Jellemzően 
aprófalvas, magas munkanélküliséggel, alacsony infrastrukturális ellátottsággal rendelkező része 
Tolna megyének. Az elmúlt évek során az itt élő társadalom leszakadt rétegei egyre nehezebb 
helyzetbe kerültek. Voltak ugyan különböző beruházások a térségben, azonban az említett csoportok 
tagjai nem tudtak élni a kínálkozó lehetőségekkel, így leszakadásuk a többségi társadalomtól egyre 
gyorsult. A stratégia tervezésének kezdeti szakaszában felismertük, hogy a térség hosszú távú, 
eredményes fejlődésének egyik záloga a hátrányos helyzetben lévő rétegek felzárkóztatása és 
eredményes bekapcsolódásának segítése a helyi gazdasági élet vérkeringésébe. Adatgyűjtés és 
tájékozódás céljából felkerestük a Tamási Járási Hivatal hatósági és gyámügyi osztályát, valamint a 
foglalkoztatási osztályát, hiszen az érintett csoportok elsősorban ezeknél a hatóságoknál jelennek 
meg ügyintézés céljából. Az ott dolgozó osztályvezetők megosztották velünk tapasztalataikat, és 
hasznos adatokkal szolgáltak, melyek segítségével meghatározhattuk a probléma forrásait, és 
megfogalmazódhattak a megoldási javaslatok. Következő lépésként felvettük a kapcsolatot 
különböző roma szervezetek képviselőivel, hogy felmérhessük az általuk képviselt csoportok igényeit, 
hiszen a hátrányos helyzetben lévő kisebbségi társadalom nagy része a roma társadalomból való. A 
nyilvánosan meghirdetett és mindenki számára elérhető mikrotérségi fórumokon szintén folytattuk 
ilyen irányú kutatási tevékenységeinket. Ezeket követően megállapíthattuk, hogy az említett 
csoportok legnagyobb problémája a munkanélküliség, mely elsősorban az alacsony iskolai 
végzettségnek és a közöttük uralkodó rossz életszemléletnek köszönhető. A tervezést végző 
munkacsoport igyekezett tehát olyan megoldási javaslatokat beépíteni a stratégiába, mely 
elsősorban ezekre a problémákra összpontosít.  
A stratégia 5 intézkedéséből 3 (mikrovállalkozások fejlesztése; helyi termék, érték és szolgáltatás 
előállítása; turisztikai fejlesztések, turisztikai termékcsomagok kialakítása) kifejezetten 
gazdaságélénkítő beruházásokat támogat, melyek helyi szinten hozzájárulnak a 
munkahelyteremtéshez. További 2 intézkedés (civil szervezetek eszköz fejlesztése; rendezvények 
támogatása) pedig elősegíti a helyi népesség szemléletformálását és identitástudatuk erősödését.  
Nagyon fontos a visszacsatolás, a megindult fejlesztések nyomon követése, kiértékelése, melyet a 
stratégia monitoring szakaszában kívánunk elvégezni a térségre vetítve komplex módon. Úgy 
gondoljuk, hogy a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása hosszú távon a térség összes 
szereplőjére pozitív hatással lesz. 
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5.2 Fenntarthatóság  

A HACS által lefedett térség gazdasága elsősorban a mezőgazdaságra és a könnyűiparra épült. A 
tervezési munka első szakaszában helyzetfelmérést végzett a munkacsoport, mely során feltárta a 
vonatkozó terület természeti adottságait és az azokra építhető fejlesztési lehetőségeket. A 
nehézipartól mentes tiszta környezet jó alapot biztosít a vidéki turizmus kibontakoztatására. 
Mindenek felett azonban a környezeti fenntarthatóság alapvető fontosságú minden helyi szereplő 
számára, hiszen a tiszta levegő, tiszta víz, tiszta élővilág és rendezett környezet minden ember 
alkotmányban rögzített joga, s mint olyan alapvetően határozza meg a közérzetet, ez által kihat az 
élet minden területére. Tehát az esélyegyenlőség biztosítása mellett a környezeti fenntarthatóság a 
stratégia másik kiemelt horizontális célja, mely tetten érhető annak minden intézkedésén. A 
vállalkozásfejlesztést szolgáló első és második intézkedés korszerű, energiatakarékos eszközök 
beszerzését, energia hatékony ingatlanfejlesztési beruházásokat támogat. A harmadik intézkedés 
turisztikai jellegű beruházásokra szolgál, mely összességében preferálja a környezeti 
fenntarthatóságot. A stratégia többi intézkedése pedig elősegíti a helyi társadalom 
szemléletformálását a környezettudatosság kialakítása irányába. A stratégia monitoring szakaszában 
kiértékeljük a témában érkező visszacsatolásokat. 

6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása  

A helyi fejlesztési stratégia kidolgozása során integrált és innovatív elemek is beépítésre kerültek. 
Erre azért volt szükség, mert a térségben az utóbbi évek során egyre inkább érzékelhetővé vált a 
hátrányos helyzetű rétegek leszakadása, mely az élet minden területén megmutatta negatív hatását. 
Erre az egyre növekvő problémára gyors és hatékony megoldás szükséges, mely nem merülhet ki 
csupán a munkahelyteremtést elősegítő beruházások támogatásában, hanem olyan innovatív 
megoldások szükségesek, melyeket eddig nem, vagy nem átfogóan alkalmaztak az akciócsoport 
területén. A régóta fennálló és kezelt problémákat újszerű megvilágításba kell helyezni és annak 
megfelelően beavatkozni. A korábbi évek tapasztalata az volt, hogy a negatív gazdasági és társadalmi 
változásokra leginkább érzékeny, a társadalom perifériájára szorult csoportok támogatása 
közvetlenül segélyezések formájában és a közmunka programokba való bevonásukkal történt. 
Azonban ez csak ideiglenes megoldás kell, hogy legyen. A mondás szerint ne halat adj az éhezőnek, 
hanem hálót. De mi történik akkor, ha elszakad a háló? A stratégiát megalkotó munkacsoport 
véleménye az, hogy ezeket a rétegeket meg kell tanítani „hálót készíteni”. Nem munkát adni nekik, 
hanem megtanítani őket, hogyan szerezhessenek munkát. Abban kell a segítségükre lenni, hogy saját 
erejükből legyenek képesek bekapcsolódni a többségi társadalom vérkeringésébe. 
Szemléletformálást kell esetükben tenni, hogy nyitottak legyenek az új dolgokra, képezzék magukat, 
tegyenek azért, hogy jobb legyen saját maguknak, családjuknak és a tágabb környezetüknek 
mindenek felett betartva a közösségi normákat, szabályokat. Ezeket követően nagyobb eséllyel 
indulnak a munkaerőpiacon, és „saját hálóval lesznek képesek halászni”. Minden kutatás és 
statisztika azt mutatja, hogy a munkanélküliség egyik fő oka az alacsony iskolai végzettség, mely sok 
esetben nem csupán az egyén szellemi képességein múlik, hanem a család hozzáállásán, 
életszemléletén. Az akciócsoport területén regisztrált munkanélkülieket tekintve az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya meghaladja a megyei és az országos átlagot. 
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6. ábra: Legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya (az összes 
munkanélküli százalékában). 

 

 

 A tervezés során felismertük azonban azt, hogy ezen csoportok felnőtt tagjai nem lehetnek 
elsődleges célcsoportjai a stratégiának. Egyrészt azért, mert a közszféra számos olyan programot 
szervez, mely hasonló célokat tűz ki, másrészt azért, mert úgy gondoljuk, hogy jóval hatékonyabb, ha 
a szemléletformáló akciókat a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek számára biztosítjuk. 
Minél fiatalabb a célközönség, annál kevésbé tapasztalhatóak esetükben a rossz berögződések, 
szokások, melyek nagyban akadályozzák, de felnőtt korban akár ellehetetlenítik a kívánt hatás 
elérését. A stratégia hetedik intézkedése tehát innovatív módon próbálja kezelni ezt a problémát. 
Civil szervezetek és önkormányzatok számára kíván biztosítani olyan fejlesztési lehetőségeket, 
melyekkel iskolán kívüli programok, táborok, képzések segítségével hatékony szemléletformálás 
érhető el a hátrányos helyzetű gyerekeknél. Ezen akciók vélhetően kihatnak majd a programokban 
résztvevők felnőtt korára is, így hosszútávon csökkenthető a társadalmi lemorzsolódás.
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7. A stratégia beavatkozási logikája  

7.1 A stratégia jövőképe  
Fejlődő, értékőrző, élhető vidék. 

7.2 A stratégia célhierarchiája  
A jövőképben meghatározott állapot eléréséhez szükséges, megfogalmazott célok: 

Jövőkép  
Fejlődő, értékőrző, élhető vidék  
 
 Átfogó cél(ok) 
1. Gazdaságfejlesztés, helyi foglalkoztatás bővítése 
2. Vidéki értékek megőrzése 
 
 
Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók 

megnevezése 
Célértékek 

1. Helyi gazdasági szereplők 
versenyképességének javítása, piaci 
pozíciójuk erősítése 
 
Indoklás: 
Sok mikrovállalkozás fejlesztési lehetőségei 
korlátozottak, nem alkalmasak a nagyobb, 
GINOP pályázatok lehívására, 
megerősítésük szükséges 

új termék vagy 
szolgáltatás 

10 db 

2. Munkahelyek teremtése, meglévők 
megtartása 
 
Indoklás: 
A magas munkanélküliség csökkentése 
érdekében szükséges a munkahelyek 
stabilizálása, új munkavállalók felvételének 
ösztönzése 

Teremtett munkahelyek 
száma 

2 db 

3. Minőségi élethez szükséges szolgáltatások 
fejlesztése 
 
Indoklás: 
A kisebb településeken hiányosak a 
lakosság rendelkezésére álló szolgáltatások, 
az életkörülmények javítása, a települések 
élhetőségének növelése szükséges 

Szolgáltatásokat igénybe 
vevő lakosság száma 

25 000 fő 

4. Térség idegenforgalmi kapacitásának 
növelése 

Fejlesztéssel érintett 
turisztikai szolgáltatók 

20 db 
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Indoklás: 
A térség számos kihasználatlan 
idegenforgalmi potenciállal rendelkezik. A 
programok és szolgáltatások fejlesztése 
szükséges a vendégéjszakák növelése 
érdekében. 

száma 

5. Civil szervezetek aktivitásának növelése 
 
Indoklás: 
Számos aktív, de forráshiányos civil 
szervezet működik a térségben, fontos 
társadalmi feladatokat látnak el. 

Civil szervezetek által 
megvalósult közösségi 
projektek száma (pl. 
rendezvények) 

40 db 

 
 

 Intézkedések (beavatkozási területek) 
 

Melyik specifikus 
cél(ok)hoz járul hozzá 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Mikrovállalkozások fejlesztése x x     
2. Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése   x    
3. Turisztikai fejlesztések, turisztikai 

termékcsomagok kialakítása 
x x x x   

4. Civil szervezetek eszköz fejlesztése  x x  x  
5. Rendezvények támogatása  x x  x  
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8. Cselekvési terv  

8.1 Az intézkedések leírása  
 

1. intézkedés 
1. Intézkedés 
megnevezése 

Mikrovállalkozások fejlesztése 

2. Specifikus cél  - Helyi gazdasági szereplők versenyképességének javítása, piaci pozíciójuk 
erősítése 
- Munkahelyek teremtése, meglévők megtartása 

3. Indoklás, 
alátámasztás 

 

GY1, GY2, GY7, GY8, GY9, GY10, L1, L4, V4 
A HACS területe jellemzően aprófalvas településekből áll, ahonnan a 
szakképzett mobil fiatalok elvándorolnak, így mard az elöregedő és 
szakképzetlen munkaerő. Ez a környezet nem kedvez a beruházások 
élénkülésének. A kisebb településeken a legnagyobb foglalkoztató az 
önkormányzat, mely nem tud versenyképes bérrel hosszú távú 
munkalehetőséget biztosítani. Ez a probléma önmagát generálja. Az 
egyetlen kiugrási pont a helyi vállalkozások erősítése, mely a 
munkahelyteremtéssel növeli a térség népességmegtartó erejét, és a 
potenciális befektetők számára is vonzóbbá válik a térség. 

4. A támogatható 
tevékenység 
területek 
meghatározása 

Olyan gyártó és feldolgozó cégek támogatása, melyek beruházásainak 
nagysága nem éri el a GINOP minimálisan elvárt nagyságát. Ezen túl 
kereskedelmi és szolgáltató cégek fejlesztéseinek támogatása, mely 
meghatározó szerepet tölt be az adott településen, kizárva a 
mezőgazdasági vállalkozásokat. Támogatandó a helyi termékek (HACS 
területén előállított alapanyagokból, helyben feldolgozott termék) 
előállítása, fejlesztése. 
Ingatlan vásárlás nem támogatott, ezen túl azon ingatlan fejlesztés sem, 
mely csak és kizárólag állagmegóvást és értékmegőrzést takar. 
 
Elszámolható költségek köre:  
a.) Új eszköz beszerzése – önállóan támogatható, kötelező projektelem  
b.) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz 
kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem  
c.) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan 
beruházás – önállóan nem támogatható projektelem  
d.) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez 
kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem 
támogatható projektelem 
e.) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – kötelező, önállóan nem 
támogatható projektelem 
f.) Projekt előkészítés költségei (műszaki tervek engedélyek)- önállóan nem 
támogatható projektelem 
g.) Műszaki mérnöki tevékenység elvégzése- önállóan nem támogatható 
projektelem 

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

A gazdaság fejlesztése a vállalkozások segítésén keresztül válik 
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 megvalósíthatóvá, melyet a GINOP forrásai is dotálnak, de sajnos a vidéki 
kisebb mikrovállalkozások nem tudnak magas összegű projekteket 
finanszírozni, így aztán a HFS kimondottan azon csoportot célozza meg 
ezzel az intézkedésével, mely 5 millió Ft alatti támogatás elnyerésével is tud 
hozzáadott értéket képviselni az adott településén. Főként olyan gazdasági 
területen kivéve mezőgazdaság, mely nem annyira preferált a nagyobb OP 
pályázatok között. Nem támogathatók azon vállalkozások, amelyek 
mezőgazdaságból származó árbevétele nagyobb, mint 50%. 

6. Jogosultak köre Mikrovállalkozás kategóriába tartozó  
- egyéni vállalkozó,  
- gazdasági társaság,  
- szociális szövetkezet 

7. Kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

 

Jogosultsági kritériumok: 
HACS területén működő, székhellyel, telephellyel bejegyzett olyan cég, 
vállalkozás, mely minimum 1 fő munkavállalóval rendelkezik a pályázat 
benyújtásakor. Mezőgazdasági tevékenységéből származó nettó árbevétele 
nem haladja meg az 50%-ot. Leader HACS igazolás a személyes 
konzultációról. Alkalmazottak számának megőrzése feltétel. 
Piaci ár bizonyítása. Átlátható szervezet. 
 
Kiválasztási kritériumok: 
Kedvezményezett település 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet alapján. 
Új termék vagy szolgáltatás bevezetése, fejlesztése. 
Alkalmazottak számának megtartása, bővítése. 
Megújuló energia alkalmazása. 
Pozitív mérleg eredmény. 
A támogatást igénylő fejlesztéssel érintett tevékenységi köre. 

8. Tervezett forrás 
 

a) az adott beavatkozási 
területre/intézkedésre allokált forrás 
(összes közpénz: EU és nemzeti 
társfinanszírozás) nagysága 

150.000.000 Ft 

b) a támogatás aránya  65% 
c) a támogatás mértéke min. 500.000 Ft – max. 5.000.000 Ft 
d) a támogatás módja (hagyományos 
vagy egyszerűsített 
költségelszámolás) 

hagyományos 

9. Megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2017. IV. negyedév-2019. IV. negyedév 
A projekt megvalósítására szánt idő max. 12 hónap. 
 

10. Kimeneti 
indikátorok 

 

a) A támogatott projektek 
száma (db) 

30-70 db 

b) A támogatott 
kedvezményezettek száma 
típus alapján megbontva 
(vállalkozás, önkormányzat, 
civil szervezet) (db) 

mikrovállalkozás: 30-70  db 
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2. intézkedés 
1. Intézkedés 
megnevezése 

Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése 

2. Specifikus cél  Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése 
 

3. Indoklás, 
alátámasztás 

 

E2, E3, E4, GY2, GY6, GY12, GY13, L2, V1 
Az élhető, fenntartható és minőségi vidéki élet alapkövetelménye, hogy a 
szakképzett fiatalok hosszú távon helyben is megtalálhassák számításaikat. 
Ehhez többek között a térség népességmegtartó erejének növelése 
szükséges olyan közérzetjavító beruházásokkal, melyek versenyképes 
alternatívát képesek adni az urbánus térségekkel szemben (pl.: játszótér, 
közterületek felújítása) 
 

4. A támogatható 
tevékenység 
területek 
meghatározása 

Támogatható minden olyan beruházás, amely a helyi identitástudatot 
erősíti, és a lakosság jó közérzetéhez járul hozzá. 
 
Elszámolható költségek köre:  
a.) Új eszköz beszerzése – önállóan választható projektelem 
b.) Ingatlan infrastruktúrális beruházás – önállóan választható projektelem 
c.) Marketing elemek megvalósítását segítő költségek (nem haladhatja meg 
a projekt összköltségének 8 %-át) – önállóan nem támogatható 
projektelem 
d.) megújuló energia hasznosítására irányuló fejlesztés – önállóan nem 
támogatható projektelem 
e.) Műszaki ellenőr költsége - önállóan nem támogatható projektelem 
f.) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – kötelező, önállóan nem 
támogatható projektelem 

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

 

Csak azon fejlesztések támogathatók, amelyek VP és TOP forrásokból nem 
valósíthatók meg. 

6. Jogosultak köre önkormányzat,  
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 
önkormányzati társulások 
egyházak 

7. Kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

 

Jogosultsági kritériumok: 
Átlátható szervezet. A HACS területén kíván fejleszteni. Leader HACS 
igazolása a személyes konzultációról. 
 
Kiválasztási kritériumok: 
Kedvezményezett település 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet alapján. 
Település lakosságszáma. 
Együttműködésben megvalósuló projekt. 
A pályázatban tervezett beruházás megvalósításához min 50%-ban a HACS 
területén működő vállalkozástól kerül beszerzésre a beszerzendő termék 
vagy szolgáltatás.  
Új munkahely teremtés. 
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8. Tervezett forrás 
 

a) az adott beavatkozási 
területre/intézkedésre allokált forrás 
(összes közpénz: EU és nemzeti 
társfinanszírozás) nagysága 

75.000.000 Ft 

b) a támogatás aránya  70-90% 
c) a támogatás mértéke min. 500.000 Ft – max. 3.000.000 Ft 
d) a támogatás módja (hagyományos 
)vagy egyszerűsített 
költségelszámolás) 

hagyományos 

9. Megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2017. IV. negyedév-2019. IV. negyedév 
A projekt megvalósítására szánt idő max. 12 hónap. 
 

10. Kimeneti 
indikátorok 

 

a) Támogatott projektek 
száma (db) 

20-30 db 

b) A támogatott 
kedvezményezettek száma 
típus alapján megbontva 
(vállalkozás, önkormányzat, 
civil szervezet) (db) 

önkormányzat: 15-25 db 
egyház: 5 db 
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3. intézkedés 
1. Intézkedés 
megnevezése 

Turisztikai fejlesztések, turisztikai termékcsomagok kialakítása 

2. Specifikus cél  Helyi gazdasági szereplők versenyképességének javítása, piaci pozíciójuk 
erősítése 
Munkahelyek teremtése, meglévők megtartása 
Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése 
Térség idegenforgalmi kapacitásának növelése 

3. Indoklás, 
alátámasztás 

 

E2, E3, E4, E5, E6, GY1, GY2, GY4, GY5, GY13, L2, L3, L6, L7, V2 
Az utóbbi évtizedben az akciócsoport területén nem valósult meg olyan 
komplex turisztikai beruházás, mely igazán vonzóvá tenné azt a turisták 
számára. Míg a térségben egyre hiányosabbak az idegenforgalmi 
szolgáltatások, addig a konkurens turisztikai desztinációk átgondolt 
beruházások segítségével megerősödtek. A helyi turizmusból származó 
jövedelmek folyamatosan csökkennek, ezzel párhuzamosan a 
foglalkoztatás is ebben a szektorban. Számos lehetőség van a helyi 
turizmusban, de a kihasználásukhoz hiányzik a kezdő tőke. 

4. A támogatható 
tevékenység 
területek 
meghatározása 

Turisztikai szolgáltatás előállításához szükséges eszköz beszerzés, ingatlan 
felújítás, átalakítás, de nem új szálláshelyek kialakítására. Megújuló energia 
hasznosítás, marketing elemek bevezetése. 
 
Turisztikai szolgáltatásnak minősül minden olyan tevékenység, amely 
elsősorban a térségbe érkező vendégek számára nyújt szolgáltatást. 
 
Elszámolható költségek köre:  
a.) Új eszköz beszerzése – önállóan támogatható, választható projektelem  
b.) Szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan 
támogatható, választható projektelem  
c.) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez 
kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem 
támogatható projektelem 
d.) Marketing elemek megvalósítását segítő költségek – önállóan nem 
támogatható tevékenység  
f.) Műszaki ellenőr költsége - önállóan nem támogatható projektelem 
g.) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – kötelező, önállóan nem 
támogatható projektelem 
Marketing költség nem haladhatja meg a projekt összköltségének 8 %-át. 

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

 

A HACS területén megvalósított beruházás támogatható. Új szálláshely 
fejlesztés nem támogatott önállóan. 
Önkormányzat és Civil szervezet pályázó esetében nem támogatható olyan 
fejlesztés, amely TOP felhívásokból megvalósítható. 
Mikrovállalkozás esetén a mezőgazdasági tevékenységéből származó nettó 
árbevétele nem haladja meg az 50%-ot.  

6. Jogosultak köre Mikrovállalkozás kategóriába tartozó, 50% mezőgazdasági árbevétel alatti  
- egyéni vállalkozó,  
- gazdasági társaság,  
- Civil szervezet 
- Önkormányzat 
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7. Kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

 

Jogosultsági kritériumok: 
HACS területén működő, bejegyzett székhellyel, telephellyel rendelkező 
cég, szervezet, vállalkozás.  
Mezőgazdasági tevékenységéből származó nettó árbevétele nem haladja 
meg az 50%-ot.  
Civil szervezet pályázó esetén a szervezet alapító okiratában megjelölt 
tevékenységek kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez. 
Alkalmazottak számának megőrzése feltétel. 
Piaci ár bizonyítása. Átlátható szervezet. 
Tagság helyi TDM szervezetben 
 
Kiválasztási kritériumok: 
Új turisztikai termék vagy szolgáltatás bevezetése, fejlesztése. 
Alkalmazottak számának megtartása, bővítése. 
Megújuló energia alkalmazása. 
Együttműködésben megvalósuló projekt. 
A támogatást igénylő turisztikai múltja.  

8. Tervezett forrás 
 

a) az adott beavatkozási 
területre/intézkedésre allokált forrás 
(összes közpénz: EU és nemzeti 
társfinanszírozás) nagysága 

95.000.000 Ft 

b) a támogatás aránya  65-90% 
c) a támogatás mértéke min. 500.000 Ft – max. 5.000.000 Ft 
d) a támogatás módja (hagyományos 
vagy egyszerűsített 
költségelszámolás) 

hagyományos 

9. Megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2017. IV. negyedév - 2019. IV. negyedév 
A projekt megvalósítására szánt idő max. 12 hónap. 
 

10. Kimeneti 
indikátorok 

 

a) A támogatott projektek 
száma (db) 

20-50 db 

b) A támogatott 
kedvezményezettek száma 
típus alapján megbontva 
(vállalkozás, önkormányzat, 
civil szervezet) (db) 
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4. intézkedés 
1. Intézkedés 
megnevezése 

Civil szervezetek eszköz fejlesztése 

2. Specifikus cél  Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése 
Civil szervezetek aktivitásának növelése 

3. Indoklás, 
alátámasztás 

 

E6, GY2, GY12, GY13, V1 
Nagyon sok civil szervezet működik az akciócsoport területén különböző 
tevékenységi körökkel: kultúra, sport, szabadidő, érdekérvényesítés, 
jótékonyság stb. Ezeknek az egyesületeknek, illetve alapítványoknak a 
forrásteremtő képessége mindig is korlátozott volt. A tagdíjbevétel és az 
alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek szinte sosem fedezik a fontos 
társadalmi (gyakran közhasznú) feladatok, célok kiadásait, a térség rossz 
gazdasági helyzete miatt a szponzori támogatási lehetőségek is jelentősen 
korlátozottak. A civil szervezetek fejlődése ezért rendkívül nehéz. Az 
önkormányzatok által biztosított eseti támogatások, és a bizonytalan 
pályázati lehetőségek sem biztosítják a hosszú távú működést. 

4. A támogatható 
tevékenység 
területek 
meghatározása 

Projekt megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés. Elsősorban a több évig 
használható, hasznosítható tárgyi eszközök beszerzése támogatott. 
 
Elszámolható költségek köre:  
a.) Új eszköz beszerzése – önállóan támogatható, kötelező projektelem  
b.) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – kötelező, önállóan nem 
támogatható projektelem 

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

 

A civil szervezetek forrásteremtő képessége a térségben nagyon rossz, a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból az egyesületek, alapítványok 
jelentős része kiszorul, más Operatív Programból megvalósuló 
projektekhez a civil szervezetek működésének megerősítése szükséges. 

6. Jogosultak köre Civil szervezetek 
7. Kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

 

Jogosultsági kritériumok: 
A pályázat benyújtásakor már legalább 1 éve működő civil szervezet 
támogatható. 
A civil szervezet alapító okiratában megjelölt tevékenységek 
kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez. 
Kiválasztási kritériumok: 
Civil szervezet múltja, tagok száma, tevékenysége által érintett települések 
száma. 
A szervezet közhasznú minősítéssel rendelkezik. 
A megvalósítandó fejlesztés a települési önkormányzat támogatását élvezi. 
A projektek megvalósításánál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű 
csoportokat célzó, azokat segítő fejlesztések, továbbá azok, melyek 
együttműködés keretében valósulnak meg. 
A pályázó részt vesz személyes konzultáción a HACS munkaszervezetével. 

8. Tervezett forrás 
 

a) az adott beavatkozási 
területre/intézkedésre allokált forrás 
(összes közpénz: EU és nemzeti 
társfinanszírozás) nagysága 

49.244.373 Ft 

b) a támogatás aránya  95% 
c) a támogatás mértéke min. 200.000 Ft – max. 1.000.000 Ft 
d) a támogatás módja (hagyományos hagyományos 
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vagy egyszerűsített 
költségelszámolás) 

9. Megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2017. IV. negyedév-2019. IV. negyedév 
A projekt megvalósítására szánt idő max. 6 hónap. 
 

10. Kimeneti 
indikátorok 

 

a) A támogatott projektek 
száma (db) 

48-70 db 

b) A támogatott 
kedvezményezettek száma 
típus alapján megbontva 
(civil szervezet) (db) 

Civil szervezet: 48-70  db 
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5. intézkedés 
1. Intézkedés 
megnevezése 

Rendezvények támogatása 

2. Specifikus cél  Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése 
Civil szervezetek aktivitásának növelése 

3. Indoklás, 
alátámasztás 

 

E6, E7, GY5, GY11, GY12, GY13, L2, L3, L5, L7, V2 
Az egyedi, nagy hagyományokkal rendelkező, esetlegesen több település 
összefogásával megvalósuló rendezvények önmagukban is turisztikai vonzerőt 
jelenthetnek. A rendezvények megvalósításával alkalmat adhatunk a helyi 
kultúra bemutatására, a helyi termelők bemutatkozására is. A színvonalas 
rendezvények akár országos szintű érdeklődésre is számot tarthatnak és további 
idegenforgalmi bevételeket generálnak a térségben. 

4. A támogatható 
tevékenység 
területek 
meghatározása 

Rendezvények megvalósítása során jelentkező költségek, kiadások. 
Elszámolható költségek köre:  
a.) Új eszköz beszerzése – önállóan támogatható, választható projektelem 
b.) Bérleti díj és egyéb szolgáltatások költsége - önállóan támogatható, 
választható projektelem  
c.) Személyi jellegű kiadások - önállóan támogatható, választható projektelem  
d.) Szállítással és egyéb utazással felmerülő költségek - önállóan támogatható, 
választható projektelem  
e.) Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása – kötelező, önállóan nem 
támogatható projektelem  

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

 

A térségben jelentős szerepet töltenek be a nagy hagyományokkal rendelkező, 
egyedi rendezvények.  
Ezeknek a rendezvényeknek a finanszírozása állandó jellegű problémát jelent. 
Más operatív programból ilyen jellegű események támogatása nem 
megoldható. Az egyéb, alkalmi jellegű támogatások (pl. NEA, NKA, a 
későbbiekben megnyíló TOP 5.3) korlátozottak. A rendezvény LEADER forrásból 
abban az esetben támogatható, ha a pályázat benyújtásakor nincs lehetőség 
más forrásból (NEA, NKA, TOP 5.3 stb.) történő finanszírozásra. 

6. Jogosultak köre Civil szervezet 
Önkormányzat 

7. Kiválasztási 
kritériumok, 
alapelvek 

 

Jogosultsági kritériumok: 
Minimum 5 település együttműködésével megvalósuló vagy legalább 4000 főt 
érintő rendezvény szervezése támogatott.  
A rendezvényen kötelező helyi termék (HACS területén előállított) bemutatása. 
Elsősorban olyan egy vagy több napos rendezvények, fesztiválok támogathatók, 
amelyek legalább három különböző területet/témát ölelnek fel. (pl. kulturális, 
irodalmi, zenei, hagyományőrző, gasztronómiai, sport, kézműves, 
népművészeti) pl. elszármazottak találkozóján kirakodóvásár, pálinkakóstoló, 
tánccsoport fellépése, gyerekeknek kézműves foglalkozás stb.  
Falunap szervezése nem támogatott. 
Civil szervezet pályázó esetén a szervezet alapító okiratában megjelölt 
tevékenységek kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez. 
 
Kiválasztási kritériumok: 
Előnyt élveznek a több napos rendezvények. 
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A rendezvényen bemutatásra kerülő helyi termékek száma. 
Együttműködő nem önkormányzati szervezetek száma. 
A rendezvény múltja. 
Együttműködés helyi TDM szervezettel. 
A projektek megvalósításánál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű csoportokat 
célzó, azokat segítő fejlesztések, továbbá azok, melyek együttműködés 
keretében valósulnak meg. 

8. Tervezett forrás 
 

a) az adott beavatkozási 
területre/intézkedésre allokált forrás 
(összes közpénz: EU és nemzeti 
társfinanszírozás) nagysága 

27.000.000 Ft 

b) a támogatás aránya  90% 
c) a támogatás mértéke min. 1.000.000 Ft – max.  

3.000.000 Ft 
d) a támogatás módja (hagyományos vagy 
egyszerűsített költségelszámolás) 

hagyományos 

9. Megvalósítás 
tervezett 
időintervalluma 

2017. IV. negyedév-2019. IV. negyedév 
A projekt megvalósítására szánt idő max. 12 hónap. 

10. Kimeneti 
indikátorok 

 

a) A támogatott projektek 
száma (db) 

9-27 db 

b) A támogatott 
kedvezményezettek száma 
típus alapján megbontva 
(vállalkozás, önkormányzat, 
civil szervezet) (db) 
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8.2 Együttműködések  
A Helyi Fejlesztési Stratégia elsősorban a helyi igényeken alapuló helyi célok megvalósítását szolgálja. 
Vannak azonban olyan specifikus célok, melyeket nem lehet elszigetelten csupán a HACS területi 
szintjén kezelni. A helyi termékek és szolgáltatások előállítása, valamint a turisztikai fejlesztések 
természetüknél fogva olyan jellegűek, melyek túlnyúlnak a HACS határain, így esetükben szükséges a 
térségek közötti együttműködések szorgalmazása.  
 
A stratégia 2. intézkedése a helyi termékek, értékek és szolgáltatások előállításának támogatását 
célozza meg. Ennek sikeressége nagyban múlik azon, hogy e helyben előállított értékek mennyire 
lesznek képesek versenyképesen megjelenni nem csak a helyi „termék- és szolgáltatáspiacon”, 
hanem más térségek szintjén is. Megfelelő értékesítési csatornák kialakításával exponenciálisan nő az 
ilyen irányú beruházások hatékonysága. 
A stratégia 3. intézkedése a térség turisztikai vonzerejének növelését kívánja elősegíteni különböző 
beruházásokkal, marketingeszközökkel. A turizmus egy olyan komplex, mindennel összefüggő 
témakör, mely sem területileg, sem más szempontból nem szigetelhető el.  
A fentiek alapján e két intézkedés esetében az együttműködési projektek célja a helyi igényeken 
túlmutató fejlesztések megvalósítása melyeket a HACS méreténél és területi határainál fogva 
önmagában nem lenne képes megvalósítani. Az együttműködések révén innovatív módon más 
aspektusból kerülnek megvilágításra a problémák és a célok, s ez által újszerű megoldási javaslatok és 
intézkedések születnek. 
A stratégia 4. szakaszában megfogalmazott helyzetfeltárás, SWOT és a szükségletek megállapítása 
kitér a térség foglalkoztatási nehézségeire. A tervezett térségeken átívelő együttműködési projektek 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a HACS által lehatárolt területet nagyobb eredménnyel lehessen 
bekapcsolni a régió gazdasági vérkeringésébe. Ez egyértelműen javítaná a foglalkoztatást, és 
általános gazdasági fejlődést eredményezne térségi szinten, mely az élet minden területére jótékony 
hatást gyakorol.  
A 2007-2013-as ciklusban nem valósult meg térségek közötti konkrét együttműködési projekt, tehát e 
tekintetben újszerűnek számít ez a megközelítés. 

Az együttműködések tervezett fő tématerületei: turizmus, gazdasági együttműködések. Elsősorban 
hazai szintű együttműködéseket tervezünk, de potenciális partnerek felbukkanása esetén 
elképzelhető nemzetközi együttműködés is. 

Az intézkedések megvalósítása során a HACS előnyben részesíti azokat a fejlesztéseket, melyek 
térségi együttműködés keretében valósulnak meg. 

 

8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei  

1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi körök. 
 
A Tamási és Térsége LEADER Egyesület civil szervezetként működik, a munkaszervezetet az egyesület 
keretei között látja el a HACS feladatokat, tagjait az alkalmazottjai alkotják. Az egyesület a korábban a 
HACS szerepét ellátó 3-as Kézfogás Nonprofit Kft. kötelezően előírt átalakulásából született 
2012.05.01-én.  
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Fő tevékenységi körök: kulturális tevékenység; oktatási tevékenység; településfejlesztési 
tevékenység; nemzetközi tevékenység; egyéb tevékenység.  
Az egyesület céljai:  

• A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem 
mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok 
fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az 
információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket 
vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a 
vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. 

• Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések 
bevezetése.  

• A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti 
területi koherenciát és szinergiát megerősítse a helyi stratégiákon keresztül. 

 
2. A HACS összetétele (elnökség, tagság, munkacsoportok taglistája név/szervezet, a HACS-ban 
betöltött pozíció és a szakterület megnevezésével).  
 
A HACS feladatokat ellátó Tamási és Térsége LEADER Egyesület 40 tagból áll, az operatív feladatokat 
5 tagú elnökség látja el, melynek munkáját a 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi. A munkaszervezet 
feladatait 2 fő ügyintéző és 1 fő munkaszervezet vezető látja el. A munkáltatói jogokat az egyesület 
elnöke gyakorolja. Amennyiben a HACS munkája megköveteli, időszakosan több alkalmazott 
foglalkoztatására is lehetőség nyílik. 
 
A HACS tagsága 40 fős, melynek összetétele szektorok szerint az alábbi: 

• önkormányzati szféra: 29 fő 
• vállalkozói szféra: 6 fő 
• civil szféra: 1 fő 
• természetes személyek: 4 fő 

 
Az elnökség 5 tagból áll, melynek összetétele az alábbi: 

• Pintér Rudolf, elnök – Forestline Kft. (vállalkozói szféra) 
• Andrási Zoltánné, alelnök – Varsád Község Önkormányzata (önkormányzati szféra) 
• Péter Andrásné, alelnök – Közép- Hegyhát Fejlesztési Egyesület (civil szféra) 
• Porga Ferenc, elnökségi tag – Tamási Város Önkormányzata (önkormányzati szféra) 
• Szabó-Bakosné Rosta Margit, elnökségi tag – egyéni vállalkozó (vállalkozói szféra) 
 
A HACS munkaszervezet vezetője Ludvig Ildikó, sok tapasztalattal rendelkezik projekt 
menedzsment, hazai és EU pályázatok területén. 

 
 
 
 
 
 
 



 59 

3. A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása (szerkezeti ábra segíti a megértést).  
 
Elnökség:   1 fő elnök + 4 fő elnökségi tag 
HFS megvalósításával kapcsolatos feladatok, felelősségi kör: HFS megvalósításának koordinációja, 
esetlegesen szükséges módosítások előkészítése, monitoring és kommunikáció koordinálása. HFS 
elfogadása előtti véleményezés. 
 
Felügyelő Bizottság: 1 fő FEB elnök + 2 fő FEB tag 
HFS megvalósításával kapcsolatos feladatok, felelősségi kör: HFS megvalósításának, illetve a 
szabályszerűségének ellenőrzése, közgyűlés előtti előterjesztések véleményezése. 
 
Közgyűlés:  Teljes tagság (jelenleg 40 tag) 
HFS megvalósításával kapcsolatos feladatok, felelősségi kör: HFS elfogadása, módosításainak 
elfogadása, HBB tagjainak megválasztása, monitoring mutatók és indikátorszámok megvitatása és 
elfogadása 
 
Munkaszervezet: 1 fő munkaszervezet vezető + 2 fő ügyintéző 
HFS megvalósításával kapcsolatos feladatok, felelősségi kör: HFS megvalósításával kapcsolatos 
adminisztrációs és szakmai feladatok ellátása, riportok készítése a felettes szerveknek. Animációs, 
kommunikációs tevékenységek megvalósítása. Külső szervezetekkel való együttműködések operatív 
irányítása. 
 
4.  Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása az 
útmutató 10. mellékletében felsorolt feladatokat figyelembe véve.  
 
Az egyesületben a legfőbb döntéshozó szerv feladatait a taggyűlés látja el, az egyesület elnöksége az 
operatív feladatok koordinációjáért felel, a munkaszervezet végzi az adminisztrációval, 
kommunikációval kapcsolatos, ügyfélkapcsolati tevékenységeket, segíti a bizottságok (pl. bíráló 
bizottság) munkáját, előkészíti a taggyűléseket, elnökségi üléseket. Az egyesület működésének 
jogszerűségét és szabályosságát a felügyelő bizottság ellenőrzi. 
 
5. A pályázatok kiválasztásával és a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok 
bemutatása a KSK rendelet 34. cikk (3) b) pontjának teljesítésével (a folyamatábra segíti a 
megértést).  
 
A pályázatok kiválasztása 
 
Az elnökség ajánlásával a közgyűlés dönt a HBB tagságáról. A HBB tagjai a pályázati kiírás és a 
pályázati kiválasztási eljárásrend jogszabályi előírásainak figyelembevételével kerülnek 
megválasztásra, ügyelve a szférák KSK rendelet szerinti arányára. 
 
Amennyiben a jogszabályi háttér és a pályáztatási rendszer ismertté válik, annak ismeretében lesz 
meghatározva a HBB feladatköre és a kiválasztás módja. 
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A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok: 
 
A működéssel kapcsolatos operatív döntéseket az egyesület elnöksége hozza. Az 5 tagú elnökség 
összetétele az alábbi: 

• Pintér Rudolf, elnök – Forestline Kft. (vállalkozói szféra) 
• Andrási Zoltánné, alelnök – Varsád Község Önkormányzata (önkormányzati szféra) 
• Péter Andrásné, alelnök – Közép-Hegyhát Fejlesztési Egyesület (civil szféra) 
• Porga Ferenc, elnökségi tag – Tamási Város Önkormányzata (önkormányzati szféra) 
• Szabó-Bakosné Rosta Margit, elnökségi tag – egyéni vállalkozó (vállalkozói szféra) 

 
6. A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás (képzettség, tapasztalat, 
készségek) bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében. 
 
A helyi fejlesztési stratégia megvalósításáért az egyesület elnöksége, illetve a munkaszervezet felel. 
Varga- Pintér Rudolf az egyesület elnöke, a 2007-2013-as időszakban látta el a HACS vezetői 
feladatait, jelentős vidékfejlesztési tapasztalattal rendelkezik. 
Ludvig Ildikó munkaszervezet vezető, a 2007-2013-as időszakban látta el a HACS munkaszervezet 
vezetői feladatait, jelentős gazdaságfejlesztési, vidékfejlesztési és pénzügyi tapasztalattal rendelkezik. 
 
HFS szempontjából sérülékeny csoportok képviselete: 
A HACS elnökségi tagja Szabó-Bakosné Rosta Margit, aki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Tamási Tankerületének tanügy-igazgatási referense, aki nagy rálátással rendelkezik a hátrányos 
helyzetű gyermekek problémáira, illetve ismeri a kistérségben működő összes oktatási intézmény 
helyzetét, lehetőségeit és korlátait. A HACS működése óta folyamatosan segíti ezen célcsoport 
szükségleteinek felmérését és ezen hiányok megoldását. Kapcsolatban áll a kisebbségi 
szervezetekkel, így a térségben lévő intézményi célcsoport teljes egészében átlátható és elemezhető. 
 
7. A működés fizikai feltételeinek bemutatása.  
 
A működés fizikai helyszínéül, a munkaszervezeti iroda szolgál, amely a Tamási Polgármesteri Hivatal 
épületében, központi helyen helyezkedik el, a térség minden településéről könnyen megközelíthető. 
Az iroda eszköz- és informatikai felszereltsége és infrastruktúrája biztosítja a munkaszervezet 
hatékony munkavégzését. 
 
8. A működésre tervezett költségvetés szöveges alátámasztása. 
 
A működési költség bér- és járulékköltségből, rezsiköltségből (könyvelés, irodafenntartás stb.) és 
egyéb felmerülő kiadásokból (útiköltség, bérlet stb.) áll. 
 
A bérköltség a pályázati felhívások kezeléséhez igazodva munkavállalók munkabéréből tevődik össze. 
Az alap statisztikai létszám 3 fő, és a HACS-nál felmerülő feladatok tükrében ez növekedhet. 
A járulékok között szerepel a szociális hozzájárulás (22%) és a szakképzési járulék. 
Rezsiköltségként a munkavállalóknál felmerülő útiköltség, telefonköltség, az iroda fenntartásához 
szükséges szolgáltatások díját számoltuk. 
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Egyéb kiadásként a HACS működéséhez kapcsolódó finanszírozási és szolgáltatási díjak. Pl. jogi, banki 
díjak, hitel díjakat tervezzük. 
 
A HACS bevételei között éves szinten 1.400.000 Ft tagdíjjal számolunk. 
 

8.4. Kommunikációs terv  
Az akciócsoport a helyi igények feltérképezésével, a helyi szereplők teljes körű bevonásával végzi 
munkáját a stratégia előkészítő, végrehajtó és monitoring szakaszában egyaránt. Kiemelt figyelmet 
kap tehát a nyilvánosság tájékoztatása, valamint a különböző kommunikációs csatornák minél 
szélesebb körben való alkalmazása. Ennek köszönhetően válogatás nélkül a térség összes szereplőjét 
megszólítjuk, illetve korlátozás nélkül figyelembe vesszük fejlesztési elképzeléseiket. Számos 
innovatív ötlet került így beépítésre a stratégiába. 
Az általunk használt kommunikációs eszközök az alábbiak: 

• A HACS honlapján folyamatosan elérhető a szervezettel, valamint annak tevékenységével 
kapcsolatos összes tudnivaló. Az odalátogatók nyomon követhetik az aktuális eseményeket, a 
várható változásokat. Ezen a honlapon nyitottunk felületet a fejlesztési igények felmérését 
segítő projektötlet adatlapnak, mely nagyban megkönnyítette a HACS dolgát a tervezés 
során. Ezen a felületen a helyi szereplők rögzíthették fejlesztési elképzeléseiket, valamint 
egyéb adatok mellett feltüntették elérhetőségeiket is. Ez által a közvetlen kapcsolattartás 
meggyorsult, a projektötletekre reagáltunk, így a potenciális pályázók igényei teljes 
mértékben beépülhettek a stratégiába. 

• A mikrotérségi fórumok megszervezése olyan előnyökkel szolgált, amit más kommunikációs 
eszközzel nehezen lehetett volna elérni. A helyi szereplők széles körét megszólítva interaktív 
módon lehetett lebonyolítani az információátadást. A helyi szereplőkkel folytatott személyes 
kontaktus létesítése elengedhetetlen a HACS munkája során, hiszen ez által alakul ki a 
bizalom irányunkba, amely nélkül nem léteik hatékony együttműködés. 

• Közvetlen, személyes kapcsolattartás során a helyi szereplő és a HACS között létrejövő 
bizalmi viszony teszi gördülékenyebbé a fejlesztési ötletek megvalósítását. A munkaszervezet 
irodájában az érdeklődők munkaidőben folyamatosan tájékozódhattak az aktuális 
fejleményekről.  

• E-mail formájában kapnak értesítést a fontosabb tudnivalókról azok a helyi szereplők, akik 
korábban felvették a kapcsolatot a HACS munkaszervezetével, és megadták elektronikus 
levelezési címüket. Ez gyors és pontos információáramlást tesz lehetővé. 

• A telefonos egyeztetések szintén a gyors és hatékony munkavégzést szolgálják.  
 
A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz való hozzáférhetőséget a HACS 
hivatalos honlapján, valamint személyes ügyfélfogadás során tesszük lehetővé. Nem csak a 
betekintést biztosítjuk ezekbe a dokumentumokba, hanem az azokkal kapcsolatos észrevételeket, 
véleményeket, kérdéseket is figyelembe vesszük, dokumentáljuk. A helyi szereplőktől, vagy más 
társszervezettől érkező visszacsatolások érkezhet személyes kapcsolattartás, vagy telefonos 
ügyintézés során. Az ilyen jellegű megkeresésekről feljegyzést készítünk. Az írásban érkezett 
megkereséseket pedig érkeztetjük, iktatjuk, és megfelelő módon tároljuk. A HACS tehát teljes 
mértékben átlátható és nyitott módon végzi munkáját.  
A HACS kommunikációs tevékenységéért elsősorban annak elnöke, valamint a munkaszervezet 
vezetője felel oly módon, hogy a működéssel, tevékenységgel kapcsolatos elemekre az elnök helyez 
nagyobb hangsúlyt, a szakmai vonalra pedig a munkaszervezet vezető. 
A HFS-sel kapcsolatos kommunikáció folyamatosan történik a tervezést megelőző előkészületektől 
kezdve. A tájékoztató tevékenységek intenzitása a tervezés első szakaszában a legnagyobb, hiszen a 
helyi igények felmérésén alapul a HFS, annak mozgató rugója maguk a helyi szereplők. A mikrotérségi 
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fórumok sikeres lebonyolítása révén felkeltettük a stratégia iránti érdeklődést, aktivizáltuk a helyi 
szereplőket, s folyamatos érdeklődésüket továbbra is fenn kívánjuk tartani a megfelelő 
kommunikációs csatornák rendszeres használatával (telefon, e-mail, személyes kapcsolattartás, 
további tájékoztató fórumok). 
A HACS jól szervezett kommunikációs stratégiája a működési forrásokból van finanszírozva, azonban 
a térség önkormányzatai nagyban hozzájárulnak elsősorban a mikrotérségi fórumok költségeihez. Az 
adott önkormányzatok térítésmentesen biztosítják a rendezvények helyszíneit és a prezentációkhoz 
szükséges technikai feltételeket. Ez nagyban hozzájárul a HACS kommunikációs tevékenységének 
költséghatékonyságához.  
 
8.5. Monitoring és értékelési terv  
Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók 

megnevezése 
Célértékek 

1. Helyi gazdasági szereplők 
versenyképességének javítása, piaci 
pozíciójuk erősítése 

új termék vagy 
szolgáltatás 

10 db 

2. munkahelyek teremtése, meglévők 
megtartása 

Teremtett munkahelyek 
száma 

2 db 

3. Minőségi élethez szükséges szolgáltatások 
fejlesztése 

Szolgáltatásokat igénybe 
vevő célcsoport 
(lakosság) száma 

25 000 fő 

4. Térség idegenforgalmi kapacitásának 
növelése 

Fejlesztéssel érintett 
turisztikai szolgáltatók 
száma 

20 db 

5. Civil szervezetek aktivitásának növelése Civil szervezetek által 
megvalósult közösségi 
projektek száma 

40 db 

 

A HFS monitoring mutatói megegyeznek a stratégiai célok értékeivel (fenti táblázat) Ezen 
mutatószámokat már a pályázat benyújtásakor nyilatkozat formájában ellenőrzi a HACS. A 
projekt megvalósítása utáni monitoring időszakban, a projekt fenntartás éveiben nyilatkozat 
és elektronikus felületeken nyilvántartott adatok alapján ellenőri a HACS. Ez azt jelenti, hogy 
egy projekt esetében 6 esetben történik monitoring ellenőrzés (pályázati adatlapon – 
nyilatkozat, 1-5 fenntartási években elektronikus felületen közzétett gazdálkodási adatok 
alapján) 

A HACS munkaszervezete az összegyűjtött monitoring adatokat éves szinten egyszer – a 
beszámolási időszakot követően, azaz minden év május 31-ét követően – dolgozza fel. Az 
elért indikátor számokat, célértékeket csak és kizárólag a pályázati időszakot követő 
fenntartási időszak bezárása után lehet teljes mértékben kiértékelni, összegezni és 
visszacsatolást készíteni a HFS megvalósításához. A források felhasználásának mérése szintén 
éves feladat, mely a mérlegbeszámoló számaiból mért és kalkulált. A HACS közgyűlése 
évente egyszer a mérlegbeszámoló elfogadásával egyidejűleg értékeli és fogadja el a forrás 
felhasználást, mind a pályázati forráskeretet, mind pedig a működési keretet. Az éves 
monitoring tevékenysége a HACS-nak a saját weboldalán publikálásra kerül. 
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9. Indikatív pénzügyi terv  

 

A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  
 Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 
 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 
Működési költségek 0 17.48 17.48 17.48 17.45 69.89 
Animációs költségek 0 1 2 2 1 6 
Egyéb tervezett 
bevételek (tagdíjak) 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 7 

Összesen 1.4 21.25 23.55 20.65 14.7 82.89 

 
 

 Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 
Ssz.  Intézkedések megnevezés 2017 2018 2019 2020  Összesen % 

1. Mikrovállalkozások fejlesztés 0 90 50 10  150 
                    

38% 

2. 
Helyi érték és szolgáltatás 
fejlesztése 0 50 15 10  75 

 
19% 

3. 
Turisztikai fejlesztések, turisztikai 
termékcsomagok kialakítása 0 60 25 10  95 

 
24% 

4. Civil szervezetek eszköz fejlesztése 0 30 11,2 8  49,2 12% 
5. Rendezvények támogatása 0 18 6 3  27 7% 
  Összesen: 0 248 107,2 41  396,2 100% 
  Százalékban: 0% 63% 27% 10%  100%  
         
         
 Gazdaságfejlesztés 320 81%      
 Szolgáltatás fejlesztés 76,2 19%      
 Összesen: 396,2 100%      


	Vezetői összefoglaló
	A Stratégia célja a rendelkezésre álló források, és további pályázati lehetőségek figyelembevételével megoldást találni a térség legfőbb problémáira, illetve mindazon tevékenységeket elősegíteni, amelyek az akciócsoport hosszú távú gazdasági-társadalm...
	1. Legfontosabb szükségletek és/vagy lehetőségek
	2. Elérendő célok (specifikus célok)
	3. Támogatandó területek, tervezett intézkedések
	4. A munkaszervezet bemutatása
	A munkaszervezet irodája 2 helyen is elérhető Tamásiban, központi helyen, a polgármesteri hivatal épületében (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) és 65-ös főút mellett (7090 Tamási, Fő utca 30.) érhető el. A munkaszervezeti feladatokat 1 fő munkaszervez...
	1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020 céljaihoz
	2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
	Tervezési folyamat
	A tervezési feladatokat végző munkacsoport kiemelt figyelmet fordított az átláthatóság, a nyilvánosság és az interakció folyamatos biztosítására. Elsődleges feladatául tűzte ki a helyi igények részletes felmérését, ez által magától értetődő volt a tér...
	A négy mikrotérségi fórum igen eredményesnek bizonyult, hiszen teljes mértékben alátámasztotta azokat az előzetes elképzeléseket, melyeket az elmúlt évek és a korábbi tervezési ciklus tapasztalataiból merített az akciócsoport. Ezen rendezvényeken a vá...
	A mikrotérségi fórumokat követően nagy számban érkeztek projekt ötletek az akciócsoporthoz, melyekből összegzés készült. Ezek az akciócsoport honlapján lettek közzétéve, így a folyamat átláthatósága és követhetősége nagyban javult. Összességében elmon...
	Az ábrán jól látszik a civil szféra aktivitása, hiszen a legtöbb projekt ötlet a második intézkedésre érkezett (33%), melyet iránt első sorban civilek érdeklődtek. Ez az arány azt igazolja, hogy igény van a térség népességmegtartó erejének növelésére,...
	Nem sokkal kevesebb érdeklődő mutatkozik a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos első intézkedésre (27%). Ez az arány szintén alátámasztja az akciócsoport helyzetfelmérését. A helyi vállalkozások tisztában vannak azzal, hogy fejlesztések nélkül nem maradh...
	A helyzetfelmérés sikeresnek tekinthető, hiszen az összes intézkedésre mutatkozik igény, ráadásul nagyjából olyan arányban, amekkora hangsúlyt azok kapnak a cselekvési tervben.
	Közösség bevonása
	A tervezés résztvevői
	Közösségi részvétel eredménye
	A közösség részvétele alapvető fontosságú volt a tervezés során. A fejlesztéssel érintett kör igen sokrétű. Számos vállalkozás, civil szervezet és önkormányzat alkotja, kiknek sajátos elképzelésük van a fejlesztési irányokról. A munkacsoport egyik leg...
	A közösségi részvételt alátámasztó események
	A munkacsoport nem szorítja korlátok közé az információáramlást, ezért kijelölt fogadónapok helyett korlátozás nélkül bármikor elérhető a helyi szereplők számára személyesen, telefonon, vagy elektronikus levelezés útján.
	3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása
	4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
	4.1 Helyzetfeltárás
	1. Térszerkezeti adottságok
	A Tamási és Térsége LEADER Egyesület akciócsoport Tolna megye észak-északnyugati részén helyezkedik el. Az akciócsoport területe a Tamási járás területét fedi le, leszámítva 3 települést (Koppányszántó és Értény, valamint Mucsi), melyek más akciócsopo...
	4.2 A 2007‐2013‐as HVS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések
	Pályázatok, fejlesztések tekintetében mind a megye, mind a járás, mind a HACS települései is elmaradtak az országos fejlesztési átlagtól, a gazdaság szereplői nem voltak alkalmasak nagyobb fejlesztések megvalósítására, a gazdasági válság hatása is nag...
	4.3 A HFS‐t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások
	A HFS készítése során a munkaszervezet figyelembe vette az ágazati operatív programok lehetőségeit, és törekedett arra, hogy azokat kiegészítő, erősítő intézkedések kerüljenek meghatározásra a stratégiában.
	4.4 SWOT
	4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása

	A helyzetfeltárás és a SWOT elemzés alapján az alábbi fő fejlesztési szükségletek kerültek meghatározásra:
	5. Horizontális célok
	5.1 Esélyegyenlőség
	5.2 Fenntarthatóság

	6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása
	A tervezés során felismertük azonban azt, hogy ezen csoportok felnőtt tagjai nem lehetnek elsődleges célcsoportjai a stratégiának. Egyrészt azért, mert a közszféra számos olyan programot szervez, mely hasonló célokat tűz ki, másrészt azért, mert úgy ...
	7.1 A stratégia jövőképe
	7.2 A stratégia célhierarchiája

	8. Cselekvési terv
	8.1 Az intézkedések leírása
	8.2 Együttműködések
	8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
	8.4. Kommunikációs terv
	8.5. Monitoring és értékelési terv

	Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés
	Összesen
	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	69.89
	17.45
	17.48
	17.48
	17.48
	0
	Működési költségek
	6
	1
	2
	2
	1
	0
	Animációs költségek
	7
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	Egyéb tervezett bevételek (tagdíjak)
	82.89
	14.7
	20.65
	23.55
	21.25
	1.4
	Összesen

