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Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület 
TERVEZET 

 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete a Lenti 

járás 42 települését fedi le, 554 km2 területen helyezkedik el és a lakónépessége a 2013-as adatok 

szerint 16 929 fő. 

 

A tervezési terület települései, amelyek a stratégia szempontjából érintettek: 

Alsószenterzsébet, Baglad, Barlahida, Belsősárd, Bödeháza, Csesztreg, Csömödér, 

Felsőszenterzsébet, Gáborjánháza, Gosztola, Hernyék, Iklódbördőce, Kálócfa, Kányavár, 

Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas, Kissziget, Kozmadombja, Külsősárd, Lendvadedes, 

Lendvajakabfa, Lenti, Magyarföld, Márokföld, Mikekarácsonyfa, Nemesnép, Nova, Ortaháza, Páka, 

Pórszombat, Pördefölde, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, 

Szilvágy, Zalabaksa, Zalaszombatfa, Zebecke 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint a tervezési terület települései „kedvezményezett” 

kategóriába tartozó járásban lévő települések. 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” közé tartoznak a vastagon 

szedett települések. 
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JÖVŐKÉP 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület a határmenti térség természeti- és kulturális értékekben 

gazdag tervezési területe, amely az önkormányzatok, nonprofit szervezetek és vállalkozások 

együttműködésével a helyi értékekre, turisztikai adottságokra és az itt élők szellemi tudására 

alapozva egymást erősítő, innovatív és fenntartható fejlesztésekkel segíti a fejlődést, teremti meg az 

élhető vidéket, a letelepedést ösztönző feltételeket és 2020-ra egy eredményes vidékfejlesztési 

programot zár. 

 

 Átfogó cél(ok) 

1. Helyi adottságokra, erőforrásokra alapozott, a foglalkoztatásra pozitív hatású, az 
önfenntartást és önellátást támogató gazdaságfejlesztési program megvalósítása. 

2. Az élhető vidék megteremtésének segítése letelepedést ösztönző feltételek kialakításával, 
szolgáltatások, településképet javító és értékőrzést ösztönző fejlesztésekkel és a közösségi 
projektek támogatásával. 

 

Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók 
megnevezése 

Célértékek 

1. Fiatalok otthonteremtésének elősegítése a 
térségben. 

Fecskelakásokba beköltöző 
fiatalok száma. 

10 - 16 fő 

2. Térségi szintű, turisztikai versenyképességet 
növelő marketing program megvalósítása. 

A térség vonzerejét növelő 
elkészült marketing 
eszközök és kampányok 
száma. 

5-7 db 

3. Helyi adottságokra épülő, fenntartható 
gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának 
támogatása. 

A támogatott projektek 
által létrehozott új 
munkahelyek száma (FTE). 

3-4 db 

4. Tudásbővítést, tapasztalatszerzést segítő 
képzési, tanácsadási programok megvalósítás. 

Képzési és tanácsadási 
programokban résztvevők 
száma. 

300 fő 

5. Térségi együttműködések és kapcsolatok 
erősítése, közösségi fejlesztések 
megvalósításának ösztönzése. 

Együttműködésbe bevont 
partnerszervezetek száma. 

50 db 

6. Az élhető vidék értékeinek megőrzése, 
bemutatása és közösségek fenntartása 
együttműködési programok megvalósításával. 

Megőrzött értékek és 
értékeket bemutató 
programok száma. 

40 db 
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 Intézkedések (beavatkozási területek) 

 

Melyik specifikus 
cél(ok)hoz járul hozzá 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Fecskeház program x      

2. Térségi marketing program  x  x   

3. Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése   x    

4. Helyi termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez 
kapcsolódó fejlesztések támogatása 

  x x   

5. Mikrovállalkozások fejlesztése   x    

6. Civil közösségfejlesztési programok, fejlesztések támogatása    x x  

7. „Vidékőrző” program      x 

8. Közösségi rendezvények      x 

A választott célok szöveges indoklása: 

Az intézkedések leírása 

1. FECSKEHÁZ PROGRAM 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Fecskeház program 

 

2. Specifikus cél: 

A fiatalok, a népesség helyben tartása érdekében az otthonteremtés elősegítése a térségben. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A térség lakosságszáma az elmúlt 15 évben közel 12%-kal (11,45%) csökkent, a természetes fogyás 

értéke jelentősen az országos (-3,9; 2013) és a megyei (-6,1; 2013) átlag alatt van, értéke 2013-ban -

8,5 volt. Ennek egyik fő oka a járást jellemző aprófalvas településszerkezet (a tervezési terület 

falvaiban az átlagos lakosságszám 220 fő), a rossz közlekedés, a helyben való munkavállaláshoz 

szükséges megfelelő lakhatási lehetőségek hiánya. A térségben munkát vállaló fiatalok igénye, hogy 

önálló életet kezdhessenek, jelenleg nehezen megvalósítható. Saját lakás vásárlásához, vagy 

építéséhez a legtöbben nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, a falvakban a bérlés lehetősége 

korlátozott vagy nem is lehetséges. A munkavállalás utáni első pár évben felvállalhatatlan terhet 

jelent egy önálló lakás a családalapítást tervező fiatal számára. Az összkomfortos, megfizethető 

lakhatási feltételek pedig nem adottak helyben, ezért a fiatalok elköltöznek a városokba, vagy a 

térség határmenti fekvéséből adódóan külföldön vállalnak munkát. Az elköltözők nagy része pedig 

nem is fog visszajönni. 

A fiatalok elvándorlásának megállítására, a letelepedésük támogatására és ezáltal a 

népességmegtartásra jelent megoldást a Zala megyében található Zala Termálvölgye Egyesület által 

már kidolgozott és gyakorlatban megvalósított fecskeház programjának térségi adaptálása, amelynek 

segítségével meglévő, kihasználatlan ingatlanok átalakítása valósulhat meg bérlakásokká. 
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4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Fecskeházak kialakításának támogatása a fiatalok letelepedésének elősegítése és a 

népességmegtartás érdekében. 

Támogatható tevékenységek: 

1. Térségi településeken meglévő (lakáscélú és nem lakáscélú egyaránt) épületek, épületrészek 

felújítása, lakássá való alakítása, lakhatóvá tétele. 

2. Fecskeházak lakástartozékainak, berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése. 

3. Fecskeház létrehozásához, férőhely meghirdetéséhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A fecskeház program modelljét a Zala Termálvölgye Egyesület által kidolgozott „Fecskeház Program” 

tanulmány térségi adaptálásával valósítjuk meg. A 2007-2013-as ÚMVP LEADER programban ez 

alapján a Zala Termálvölgye Egyesület területén több projekt is megvalósult és elfogadott modellé 

vált ez a típusú fejlesztés. A 2014-2020-as időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Zala megyei tervezésének elején kiemelt célprogramként szerepelt a fecskeházak kialakítása, de a 

végső anyagba ez a program nem került bele. A Zala Termálvölgye Egyesület programjából adaptált 

helyi modell szerinti fecskeházak megvalósítására a Vidékfejlesztési Program horizontális 

intézkedéseiből vagy más Operatív Programokból nem igényelhető támogatás. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

önkormányzat. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Fecskeház fogalom: A fecskeház olyan lakóingatlan (lakóház, lakás), amely minimum 

középfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálja. A beköltözés 

időpontjában maximum 40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt 

eltöltött évek alatt a fiataloknak bérleti díjat kell fizetni és kötelező lakáselőtakarékosságot (a 

jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó a maximális állami támogatás igénybevételével) 

és rezsiköltség megfizetését kell vállalni. A pályázat sikere esetén a fecskeház férőhelyeket 

kötelező nyílt eljárásban meghirdetni az érdeklődők számára az adott településen 

alkalmazott hirdetési módokhoz illeszkedve. A kiválasztásnál az alábbi előnyt jelentő 

szempontokat kötelezően kell alkalmazni: helyben lakókat, továbbá a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területén munkahellyel/munkahely ígérvénnyel 

rendelkezőket előnyben kell részesíteni. A pályázó ösztönzi a fecskeház lakók aktív 

közreműködését a település és térség közösségfejlesztési programjaiban. A fecskeház modell 

program megismertetése érdekében a pályázó köteles a fecskeház program iránt 

érdeklődőket fogadni, a fecskeház működését bemutatni a helyszínen, illetve szakmai 

rendezvényeken. 

 

 



 

LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4. 

www.lentileader.hu ● info@lentileader.hu 

 

5 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a fecskeház fogalomnál meghatározott feltételek szerint 

működteti a fecskeházat legalább a pályázat kötelező fenntartási időszakának a végéig. 

Kiválasztási kritériumok: 

 Egy településen legfeljebb 1 projekt részesülhet támogatásban és valósulhat meg a 2014-

2020-as fejlesztési ciklusban jelen intézkedés keretében. 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott projekttervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-, társadalmi-

, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

50.000.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A maximális támogatási intenzitás 60%. 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 4.000.000 Ft/lakás/lakóegység 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

2-3 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

2-3 db önkormányzat. 

 

2. TÉRSÉGI MARKETING PROGRAM 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Térségi marketing program 

 

2. Specifikus cél: 

Három néprajzi tájegységet – Őrség, Göcsej, Hetés – átölelő, a teljes tervezési területre kiterjedő 

marketing program megvalósítása a térség turisztikai adottságainak átfogó népszerűsítése és ezáltal 

a látogatók számának, bevételek növelése érdekében. 
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3. Indoklás, alátámasztás:  

A tervezési területet alkotó, Lenti járásba tartozó 42 település területén az elmúlt tíz évben számos 

kisebb-nagyobb turisztikai fejlesztés valósult meg, amelyek növelték a térség vonzerejét. Az egyéni 

fejlesztések mellett néhány együttműködési projekt is a fejlődést szolgálta, amelyhez különböző 

operatív programok nyújtottak támogatást. Ezeknek a partnerségeknek a nagy része azonban nem 

terjedt ki a teljes térségre vagy marketing szempontból csak egy-egy kiadvány, program erejéig 

támogatta a térség vagy annak egy részének népszerűsítését. Az összefogáson alapuló, a teljes 

térséget szolgáló marketinget hátráltatta az is, hogy a 2006-2008 közötti AVOP LEADER+ 

programban, valamint a 2007-2013 közötti LEADER programban sem alkotott egy vidékfejlesztési 

közösséget a 42 település, így nem valósulhattak meg a teljes térség népszerűsítését támogató 

programok. Ennek eredményeként a térség hátrányba került a már régóta bevezetett Őrség és a Zala 

Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület által koordinált és egyre ismertebbé váló Mura Régió mellett. A 

térség idegenforgalmi versenyképességének megőrzése, illetve növelése érdekében szükséges az 

átfogó marketing tevékenység megvalósítása. 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Az intézkedés célja a teljes tervezési területet, azaz 42 települést lefedő marketing tevékenység 

megvalósítása, lehetőség szerint minél több marketing eszköz alkalmazásával a térség idegenforgalmi 

versenyképességének megőrzése, illetve növelése érdekében a térségben működő szervezetek 

együttműködésével. 

Támogatható tevékenységek a fejlesztési cél elérése érdekében: 

1. Térségi arculat kialakítása, és/vagy meglévő frissítése, továbbfejlesztése. 

2. Térségi látnivalókat, szolgáltatásokat bemutató nyomtatott kiadvány és/vagy on-line felület, 

digitális tartalom kialakítása, fejlesztése, innovatív marketing eszközök használata. 

3. Látnivalók, idegenforgalmi szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése érdekében a látogatói 

infrastruktúra fejlesztése kisléptékű építési, felújítási tevékenységek (pl. irányító táblák elkészítése, 

kihelyezése stb.), eszközbeszerzés által. 

4. Meglévő túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, kitáblázása és tematikus csomagajánlatok 

kidolgozása. 

5. Tematikus szakmai rendezvények megvalósítása, rendezvényeken való részvétel (pl. turisztikai 

vásáron való részvétel), kommunikációs kampányok megvalósítása a térség népszerűsítésére. 

6. A térségi marketinget támogató képzési programok fejlesztése, megvalósítása. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Marketing tevékenység és turisztikai fejlesztések a GINOP 7-es prioritási tengelyének felhívásai és a 

TOP intézkedéseinek keretében is támogathatók, amelytől jelen intézkedésben támogatható 

tevékenységek jól elhatárolhatók. 

Az intézkedés keretében olyan, kizárólag a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület teljes tervezési 

területének egészére, 42 településre vonatkozó komplex fejlesztés támogatható, amelynek elemei 

nem támogathatók a GINOP 7-es prioritási tengelyéből, illetve a TOP intézkedéseiből. 

A fejlesztés kiegészíti a Bejárható Magyarország Program keretében támogatott beruházásokat, 

marketing tevékenységeket. 
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6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

nonprofit szervezet, nonprofit Kft.. 

A pályázó nem lehet olyan szervezet, amely szerepel az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari 

Főosztályának nyilvántartásában TDM szervezetként. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Csak a teljes térséget (42 település) lefedő marketing tevékenység támogatható. 

 A pályázat indokoltságának alátámasztására a pályázó szervezetnek egy szakmai koncepciót 

kell készítenie, amelyben bemutatja, hogy milyen módon tervezi a térségi marketing program 

megvalósítását, illetve ehhez milyen együttműködőket von be. 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak vállalnia kell a szakmai koncepciójában leírtak megvalósítását a projekt során. 

 A pályázónak a projekt megvalósítása során együtt kell működni a Lenti és Térsége 

Vidékfejlesztési Egyesülettel, illetve a 42 település önkormányzatával a térségi lefedettség 

elérése érdekében. A térség szereplőinek projektbe való bevonását igazolni kell a tervezési 

területen működő valamennyi önkormányzat támogató nyilatkozatának benyújtásával. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott projekttervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-, társadalmi-

, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 

 A 2014-2020-as időszakban maximum 1 db projekt részesülhet támogatásban és valósulhat 

meg jelen intézkedés keretében. 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

20.000.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A maximális támogatási intenzitás 95%. 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 20.000.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2018. II. félév 
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10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

1 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

1 db nonprofit szervezet vagy nonprofit Kft.. 

 

3. TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK, SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése 

 

2. Specifikus cél: 

Működő szolgáltatók tevékenységének, új és meglévő attrakciók fejlesztése a térség turisztikai 

versenyképességének növelése érdekében. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A térség természeti- és kulturális értékei, ma is élő hagyományai, elhelyezkedése (3 ország 

közelsége), túraútvonalai és az alacsony forgalmú utak miatt kitűnő adottságokkal rendelkezik az 

aktív turizmus iránt érdeklődőknek. Pályázati támogatással az elmúlt években a vállalkozói- és a non-

profit szféra szereplői is számos turisztikai fejlesztést valósítottak meg. Az önkormányzatok 

elsősorban a településükön és annak közelében található attrakciókat, míg a vállalkozók, falusi 

vendéglátók a szolgáltatásokat, szálláshelyeket alakították ki, illetve fejlesztették. Az ökoturisztikai 

látnivalókat felkeresők igényeinek folyamatos változása és a turisztikai trendeknek való megfelelés 

érdekében szükséges a meglévő kínálat elemeinek, szolgáltatásoknak a fejlesztése, bővítése a 

versenyképesség megőrzése érdekében. Az idegenforgalomban érdekelt, nem mezőgazdasági 

tevékenységgel foglalkozó helyi szereplők számára kisléptékű fejlesztések megvalósítása más 

operatív programban nem támogatott. 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Az intézkedés keretében turisztikai attrakciókhoz, szálláshelyekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

alábbi fejlesztések támogathatók: 

1. Meglévő, működő szálláshelyhez kötődő fejlesztések a szálláshely, meglévő szolgáltatás 

fejlesztésével vagy új szolgáltatáshoz kapcsolódó feltételek megteremtésével. 

2. Szálláshelyhez nem kötődő már működő vagy új szolgáltatások fejlesztése, kialakítása. 

3. Turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, vagy új turisztikai attrakció 

kialakítása. 

4. A turisztikai attrakcióhoz, fejlesztéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing. (Önállóan nem 

támogatható.) 
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5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Jelen intézkedés önállóan támogatja a vidéki turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket. 

A VP 6.4.1. – Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése intézkedéstől eltérően ebben az 

intézkedésben csak olyan mikrovállalkozás nyújthat be pályázatot, amely nem minősül 

mezőgazdasági termelőnek, illetve olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, 

aki nem őstermelő. 

GINOP 7. intézkedés keretében csak megyehatárokon átnyúló, országos és/vagy nemzetközi 

jelentőségű, és központi koordinációt igénylő fejlesztések, valamint tematikus hálózatok fejlesztése 

támogatható meghatározott lista alapján, más GINOP intézkedésben pedig idegenforgalmi 

fejlesztések nem valósíthatók meg. A fejlesztés kiegészíti a Bejárható Magyarország Program 

keretében támogatott beruházásokat. 

A TOP-ban pedig megyei integrált területi programokhoz illeszkedő fejlesztések valósíthatók meg, 

amelybe nem illeszthető be a térségi idegenforgalmi fejlesztés. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

mikrovállalkozás, amely nem minősül mezőgazdasági termelőnek; falusi vendéglátó természetes 

személy; önkormányzat; nonprofit szervezet; egyházi jogi személy. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedés célja működő szolgáltatók tevékenységének, új és meglévő attrakciók 

fejlesztése a térség turisztikai versenyképességének növelése érdekében, ezért az intézkedés 

keretében új szálláshely kialakítása nem támogatható. 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak vállalnia kell az együttműködést a „Térségi marketing program” projekt 

megvalósítását elnyerő szervezettel és információt kell biztosítania a megvalósított 

fejlesztéséről, turisztikai attrakcióról, szolgáltatásairól, valamint közre kell működnie az 

elkészült marketing anyagok népszerűsítésében. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott projekttervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-, társadalmi-

, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

54.350.000 Ft 
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b. Támogatás aránya: 

Önkormányzat, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy pályázó esetén: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

település, valamint a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” esetén a 

maximális támogatási intenzitás 85%. 

Működő mikrovállalkozás, amely nem minősül mezőgazdasági termelőnek és falusi vendéglátó 

természetes személy pályázó esetén: 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztés 

esetén a maximális támogatási intenzitás 70%. 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „nem kedvezményezett településen” megvalósuló 

fejlesztés esetén a maximális támogatási intenzitás 65%. 

(Az intézkedésben megvalósuló fejlesztések során a pályázónak vállalnia kell az együttműködést a 

térségi marketing program megvalósításában, amellyel plusz vállalásokat kell tennie a fejlesztése 

megvalósítása mellett, ezért az intézkedés keretében a VP 6.4.1. intézkedés szociális szövetkezetek 

számára nyújtott támogatási intenzitás, azaz a 70%-os támogatási arány lenne az optimális a 

„kedvezményezett településen” és 65%-os támogatási arány a „nem kedvezményezett településen” 

megvalósuló fejlesztés esetén.) 

c. Projektméret korlátai: 

Minimális támogatás 500.000 Ft. 

Maximális támogatás 5.000.000 Ft. 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

15-26 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

2-5 db önkormányzat 

3-4 db nonprofit szervezet 

1-2 db egyházi jogi személy 

9-15 db működő mikrovállalkozás, falusi vendéglátó természetes személy 
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4. HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ, FELDOLGOZÁSÁHOZ, ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Helyi termékek előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez kapcsolódó fejlesztések támogatása 

 

2. Specifikus cél: 

Nem mezőgazdasági terméket előállító helyi termelők (kézművesek) és 3000 STÉ alatti élelmiszer 

előállítók, élelmiszer feldolgozó mikrovállalkozások támogatása, termék előállítás feltételeinek 

javítása, piacra jutásának elősegítése és a termelő tevékenység támogatása térségi szinten mentori, 

szakértői szolgáltatással, tanácsadással. 

START munkaprogramban előállított termékek feldolgozásának, értékesítésének segítése. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

Lenti járás településein az országos tendenciákkal összhangban és az elmúlt években megvalósult 

helyi termékekkel kapcsolatos kampányoknak, támogatásoknak köszönhetően növekedett a helyi 

terméket előállítók száma. A REL-ZALA LEADER térségek közötti együttműködési projekt keretében 

közel 100 térségi termelő felmérése megtörtént, de közel ennyi azoknak a méhészeknek, illetve még 

nem elért helyi termelőknek a száma, akik termék előállítók. Több kézműves jövedelem kiegészítő 

tevékenységként kezdett bele a termékelőállításba, amelyet a vásárlói kereslet mellett ösztönöztek 

az egyre több helyen elindított helyi termék vásárok is. Az élelmiszer előállítók számára is több 

lehetőség nyílt az értékesítésre az elmúlt években, mivel pályázati támogatásból Csesztregen és 

Lentiben is termelői piacot alakítottak ki, de a közeli Őriszentpéteren található piac is népszerű 

értékesítő hely. A térség kisebb-nagyobb falvaiban többen is gazdálkodásba kezdtek, az egészséges, 

helyi élelmiszer iránti igény a vendéglátásban is egyre nagyobb. A helyi termékek körét a START 

munkaprogramba bekapcsolódó, gazdálkodással foglalkozó önkormányzatok is bővítik elsősorban a 

különböző zöldségfélék területén, akik feldolgozással szeretnék növelni termékeik értékét. 

Valamennyi termelő célja, hogy a termék előállítással megszerzett jövedelme növekedjen és 

megélhetését is biztosítsa, amelyhez fejlesztés szükséges. Az önellátás és önfenntartás felé vezető 

úton szükség van azoknak a kézműveseknek és 3000 STÉ alatti élelmiszer előállítóknak, valamint 

önkormányzatoknak a támogatására, akik magasabb hozzáadott értékű termékkel kívánnak a piacon 

megjelenni, illetve biztosítani szeretnék önfenntartásukat. 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Az intézkedés keretében a helyi termék előállításához, feldolgozásához, értékesítéséhez kapcsolódó 

alábbi fejlesztések támogathatóak: 

1. Helyi termék előállításához, feldolgozásához kapcsolódó egyéni beruházások támogatása, építés, 

felújítás, bővítés, eszközbeszerzés által. 

2. Marketing támogatása az értékesítés, piacra jutás elősegítése érdekében. (Önállóan nem 

támogatható.) 

3. Termékbemutatást segítő fejlesztések megvalósítása. 
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4. Helyi termékek előállítását, feldolgozását, piacra jutását segítő mentori, szakértői szolgáltatás, 

tanácsadást nyújtó programok megvalósítása. 

5. Közösségi feldolgozók kialakítása, gazdálkodási eszközök, gépek beszerzése, térségi termékek 

piacra jutásának segítése települések együttműködésén alapuló közösségi projektek 

megvalósításával. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A VP 4.2.1. és VP 4.2.2. – Élelmiszer-feldolgozás fejlesztése intézkedéstől eltérően jelenleg is már a 

tevékenységet végző 3000 STÉ alatti mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás, 

őstermelő és 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy fejlesztése támogatható. 

Jelen intézkedésből a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás élelmiszer-

feldolgozásra vonatkozó fejlesztése nem támogatható, csak kézműves tevékenység. 

A VP 6.3.1 – Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése intézkedéstől eltérően 3000 STÉ alatti 

mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás, őstermelő fejlesztése támogatható. Az 

intézkedés célja, hogy a már működő mezőgazdasági termelők fejlődjenek és alkalmassá váljanak a 

VP 6.3.1 intézkedésre való pályázat benyújtására. 

Az intézkedésben nem támogatható olyan tevékenység, amely a VP 7.2.1 és VP 7.4.1. intézkedésben 

támogatható. 

A GINOP mikrovállalkozások fejlesztéseit támogató intézkedéseitől eltérően a támogatás összege 

nem haladhatja meg az 5 000 000 Ft-ot, amellyel a kisebb léptékű beruházások támogatását biztosítja 

ez a lehetőség. 

A TOP program gazdaságfejlesztési programjaiban nem a mikrovállalkozások jelentik az elsődleges 

pályázói kört, valamint a támogatható tevékenységek között a helyi termékek előállítására, 

feldolgozására vonatkozó tevékenység nem szerepel. Az intézkedésben nem támogatható olyan 

tevékenység, amelyre támogatás nyerhető TOP forrásból. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

mikrovállalkozás; helyi terméket jelenleg is előállító 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes 

személy; önkormányzat, non-profit Kft., szociális szövetkezet. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedés olyan pályázókat támogat, akik a pályázat benyújtásának időpontjában már 

végzik azt a tevékenységet, amelyhez a fejlesztés kapcsolódik. 

 Közösségi feldolgozók kialakítását, gazdálkodási eszközök, gépek beszerzését, térségi 

termékek piacra jutásának segítését célzó projektek esetében elvárás, hogy a projekt 

települések együttműködésével kerüljön kidolgozásra, megvalósításra. 

Kötelezettségvállalások: 

 Helyi termékek előállítását, feldolgozását, piacra jutását segítő mentori, szakértői 

szolgáltatást, tanácsadást nyújtó programok megvalósítása esetén pályázónak vállalnia kell, 
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hogy a tervezési terület 42 településén helyi terméket előállítók számára biztosítja a 

szolgáltatást. 

 Közösségi feldolgozók kialakítását, gazdálkodási eszközök, gépek beszerzését, térségi 

termékek piacra jutásának segítését célzó projektek esetében a pályázónak vállalnia kell, 

hogy a létrejött feldolgozó használatát a lakosság számára is biztosítja. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott projekttervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-, társadalmi-

, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

40.000.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

Önkormányzat, non-profit Kft., szociális szövetkezet pályázó esetén: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

település, valamint a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” esetén a 

maximális támogatási intenzitás 85%. 

Működő mikrovállalkozás; helyi terméket jelenleg is előállító 18. életévét betöltött cselekvőképes 

természetes személy pályázó esetén: 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztés 

esetén a maximális támogatási intenzitás 70%. 

(Az aprófalvas településszerkezetű térségben az önfenntartás egyik útja lehet a helyi termék 

előállítása, mivel a munkahelyek ezeken a településeken minimálisak, a térségi központokba található 

munkahelyek pedig nehezen elérhetőek. Mivel a térség mikrovállalkozási a térség településszerkezeti 

sajátosságai miatt hátrányosabb helyzetben vannak, mint turisztikai központok térségében fekvő 

települések, ezért a 70%-os támogatási arány lenne az optimális a „kedvezményezett” kategóriába 

tartozó járás településein megvalósuló fejlesztések esetén.) 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 4.900.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

 

 

 

 



 

LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4. 

www.lentileader.hu ● info@lentileader.hu 

 

14 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

15-25 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

5-7 db önkormányzat, non-profit Kft., szociális szövetkezet 

10-18 db mikrovállalkozás, természetes személy 

 

5. MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Mikrovállalkozások fejlesztése 

 

2. Specifikus cél: 

A tervezési terület településein működő, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő termelő és 

szolgáltató mikrovállalkozások támogatása a működési feltételeiket javító fejlesztések támogatásával. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A térség legjelentősebb foglalkoztatói a térségi központokban találhatók és jelentős a közszférában 

foglalkoztatottak száma is. Az ágazatokat nézve a térség vállalkozóinak közel 40%-a 

mezőgazdaságban dolgozik, a fennmaradó 60% jelentős része szolgáltatásokat nyújt, és csak kisebb 

részben találhatók vállalkozások az ipar, építőipar területén. A vállalkozások jelentős része 

mikrovállalkozás, akik az önfoglalkoztatás által és néhány fős dolgozói állományukkal jelentős 

szerepet vállalnak a térségben foglalkoztatóként. Ezeknek a vállalkozásoknak a jelentős része a 

megélhetést tudja biztosítani a tulajdonos és esetleg a néhány foglalkoztatottja részére, de 

jellemzően nem rendelkezik olyan megtakarítással, nem tud annyi hasznot termelni, amellyel a piaci 

igényeknek megfelelő, a hosszú távú fennmaradást biztosító fejlesztéseket meg tudná valósítani. 

Ezekhez a szükséges fejlesztésekhez ad támogatást a működő, nem mezőgazdasági 

mikrovállalkozásoknak az intézkedés, amely hozzájárul a munkahelyek fenntartásához és 

bővítéséhez, valamint a versenyképesség megőrzéséhez. 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, termelő és szolgáltató működő mikrovállalkozások 

fejlesztése érdekében az intézkedésben az alábbi tevékenységek támogathatók: 

1. Termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek fejlesztése érdekében megvalósuló 

építés, felújítás, eszközbeszerzés, gépbeszerzés. 

2. A fejlesztéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó marketing. (Önállóan nem támogatható.) 

 

 

 

 

 



 

LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4. 

www.lentileader.hu ● info@lentileader.hu 

 

15 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A VP 6.2.1. intézkedésétől eltérően kizárólag működő vállalkozások fejlesztéseihez ad támogatást az 

intézkedés a termelő és szolgáltató szektorban működő mikrovállalkozások részére. 

A GINOP mikrovállalkozások fejlesztéseit támogató intézkedéseitől eltérően a támogatás összege 

nem haladhatja meg az 5 000 000 Ft, amellyel a kisebb léptékű beruházások támogatását biztosítja ez 

a lehetőség. 

A TOP program gazdaságfejlesztési programjaiban nem a mikrovállalkozások jelentik az elsődleges 

pályázói kört. Az intézkedésben nem támogatható olyan tevékenység, amelyre támogatás nyerhető 

TOP forrásból. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken 

mezőgazdasági termelőnek nem minősülő, termelő és szolgáltató működő mikrovállalkozások. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedés keretében kizárólag a pályázat benyújtás időpontjában már működő 

mikrovállalkozások fejlesztései támogathatóak. 

 A pályázó kizárólag olyan mikrovállalkozás lehet, amely árbevételének kevesebb mint 50%-a 

származik mezőgazdasági tevékenységből. 

Kötelezettségvállalások: 

  

Kiválasztási kritériumok: 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott projekttervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-, társadalmi-

, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

83.000.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

településen megvalósuló fejlesztés esetén a maximális támogatási intenzitás 65%. 

A 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztés 

esetén a maximális támogatási intenzitás 70%. 

(Az aprófalvas településszerkezetű térségben jelentős szerepe van a foglalkoztatásban a termelő- és 

szolgáltató mikrovállalkozásoknak. Mivel a térség mikrovállalkozási a térség településszerkezeti 

sajátosságai miatt hátrányosabb helyzetben vannak, mint nagyobb felvevőpiaccal rendelkező 

térségekben működő vállalkozások, ezért a 65%-os támogatási arány lenne az optimális a 
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„kedvezményezett” kategóriába tartozó járás településein és 70%-os támogatási arány a 

„kedvezményezett településen” megvalósuló fejlesztések esetén.) 

 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 4.900.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

25-30 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

25-30 db mikrovállalkozás 

 

6. CIVIL KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK, FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Civil közösségfejlesztési programok támogatása 

 

2. Specifikus cél: 

A tervezési terület településein működő nonprofit szervezetek közösségfejlesztési programjának, 

fejlesztéseinek támogatása a települési közösségek megerősítése, fejlődése érdekében. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

Az aprófalvas térségben működő nonprofit szervezetek a közösségi programokban, fejlesztésekben 

kiemelt szerepet játszanak. A falvakban az aktív nonprofit szervezeteknek köszönhető számos 

hagyomány fennmaradása, a sokszínű kulturális élet, a helyi értékek őrzése és jelentős szerepük van 

a közösségi élet fenntartásában, az élhető települések és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 

lehetőségek megteremtésében. Az erős civil közösségek eredményesen hozzájárulnak a 

kistelepülések élhetőségének javításához, a fiatalok helyben tartásához, amelyre az elöregedő 

térségben egyre nagyobb szükség van. A közösségfejlesztési tevékenységük fenntartásához, 

fejlesztéséhez ad támogatást az intézkedés, amely segíti a nonprofit szektor megerősödését, az 

együttműködések bővítését. 
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4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A térségi civil közösségfejlesztési programok, fejlesztések megvalósítása érdekében az alábbi 

tevékenységek támogathatóak: 

1. Közösségi funkciójú épületek, épületrészek, létesítmények építése, felújítása, fejlesztése 

eszközbeszerzéssel. 

2. A szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök, berendezések beszerzése. 

3. A közösségfejlesztést segítő képzések, tréningek megvalósítása. 

4. Marketing tevékenység a civil szervezet bemutatása, tevékenységének népszerűsítése érdekében. 

(Önállóan nem támogatható.) 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Civil szervezetek részére komplex közösségfejlesztési projektek támogatására, amely lehetőséget ad 

építési beruházások, eszközbeszerzés mellett egyéb, a szervezet fejlesztését segítő elemek 

megvalósítására a VP horizontális intézkedéseiből és már OP-kból nem igényelhető támogatás. 

Nem támogatható az intézkedésben a VP 7.2.1. és VP 7.4.1 keretében támogatható fejlesztés. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 A pályázat indokoltságának alátámasztására a pályázó szervezetnek egy közösségfejlesztési 

programot kell készítenie, amelyben bemutatja, hogy a tervezett fejlesztés milyen módon 

segíti a nonprofit szervezet fejlődését, milyen szükségletre reagál a projekt, milyen hatása 

lesz a megvalósításnak a közösség életére, valamint milyen módon vonja be a célcsoport 

tagjait a projektbe. 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak vállalnia kell a közösségfejlesztési programban leírtak megvalósítását a projekt 

során. 

 Közösségfejlesztést segítő képzést, tréninget tartalmazó projekt esetében elvárás, hogy a 

minimum mikrotérségi szinten történjen a célcsoport bevonása, valamint nonprofit 

szervezetek együttműködésével valósuljon meg a projekt, amelyet a pályázat benyújtásakor 

igazolni kell. 

 Közösségfejlesztést segítő képzés, tréning megvalósításán kívüli célt megfogalmazó projekt 

esetében elvárás, hogy a projekt nonprofit szervezetek együttműködésével valósuljon meg. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott közösségfejlesztési tervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-

, társadalmi-, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 
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8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

64.900.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

95% 

(Az intézkedés keretében csak együttműködés keretében valósulhat meg a projekt, amely plussz 

vállalásokat jelent a projektgazda részére. Emellett nem lokális, hanem minimum térségi hatókörű 

közösségi fejlesztések valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a települések, térség fejlesztéséhez. 

Ezen indokok, illetve a nonprofit jelleg miatt a 95%-os támogatást tartjuk indokoltnak.) 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 5.000.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

20-25 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

3-5 db egyházi jogi személy 

17-20 db nonprofit szervezet 

 

7. „VIDÉKŐRZŐ” PROGRAM 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

„Vidékőrző” program 

 

2. Specifikus cél: 

A „Vidékőrző” program keretében célunk a települések élhetőségét, a településképet javító 

fejlesztések, épített- és kulturális örökség megőrzésére irányuló projektek megvalósításának 

támogatása. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A tervezési terület településein a 2007-2013-as időszakban számos közösségi célú, faluképet javító 

fejlesztés valósulhatott meg. A térség fejlődése, népességmegtartó erejének növelése érdekében 

tovább kell folytatni a megkezdett fejlesztéseket, hogy vonzó falukép, a szabadidő hasznos eltöltését 

segítő beruházások valósulhassanak meg. Fontos emellett azoknak az értékeknek a megőrzése is, 

amely a térség múltjához, hagyományaihoz tartoznak és a vidék sokszínűségét, értékeit bizonyítják. 
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4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A „Vidékőrző” program keretében a települések fejlesztése érdekében az alábbi tevékenységek 

támogathatóak: 

1. Nem turisztikai célú, de a településkép szempontjából fontos épületrészek, építmények (pl. 

harangláb, keresztek stb.) felújítása. 

2. Közösségi célú fejlesztések megvalósítása építési beruházásokkal, felújítással. 

3. Településképet javító kisléptékű fejlesztések. 

3. Épített és kulturális értékeket bemutató kiadványok, könyvek összeállítása. (Önállóan nem 

támogatható.) 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

Az intézkedés keretében csak olyan fejlesztés támogatható, ami a VP 7.2.1 és VP 7.4.1. intézkedésben 

nem kaphat támogatást. 

Az intézkedés által a TOP-ban megfogalmazott önkormányzati közszolgáltatásokhoz (egészségügyi 

alapellátó rendszerhez, szociális alapszolgáltatásokhoz, helyi szintű humán közszolgáltatásokhoz) 

kapcsolódó fejlesztések nem támogathatóak, valamint nem támogatható az önkormányzatok 

kötelező feladatellátásához és alapinfrastruktúrához kapcsolódó fejlesztése sem. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

önkormányzat, egyházi jogi személy. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedés csak a település élhetőségét javító és az épített- és kulturális örökség 

megőrzésére irányuló a fejlesztéseket támogat. Az önkormányzati közszolgáltatásokhoz, az 

önkormányzatok kötelező feladatellátásához és alapinfrastruktúrához kapcsolódó 

fejlesztések nem támogathatók. 

Kötelezettségvállalások: 

-  

Kiválasztási kritériumok: 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott projekttervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-, társadalmi-

, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

60.000.000 Ft 
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b. Támogatás aránya: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

település, valamint a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” esetén a 

maximális támogatási intenzitás 85%. 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 5.000.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

8-12 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

1-4 db egyházi jogi személy 

7-8 db önkormányzat 

 

8. KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK 

 

1. Az intézkedés megnevezése: 

Közösségi rendezvények 

 

2. Specifikus cél: 

Az intézkedés célja, hogy a térség hagyományainak, kulturális értékeinek bemutatására, a közösségek 

erősítésére a helyi értékeket, adottságokat központba állító, együttműködés keretében megvalósuló 

rendezvényeket és ehhez kapcsolódó rendezvény infrastruktúra fejlesztést (kizárólag 

eszközbeszerzés) támogassa. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A három néprajzi tájegység, az Őrség-Göcsej-Hetés találkozásánál fekvő térségben az elmúlt 10 

évben számos új kezdeményezésként induló rendezvény vált hagyományos eseménnyé, amelyek 

segítségével a sokszínű kultúrával, hagyományokkal rendelkező falvak értékeit nem csak az itt élők, 

hanem a turisták számára is bemutathattuk. A vidéki közösségek megőrzése, és a hasznos szabadidő 

eltöltése érdekében fontos a közösségi események fenntartása, amelyek jelentős mértékben 

hozzájárulnak a térség vonzerejének növeléséhez. Fontos szerepük van a helyi értékek, 

hagyományok, kulturális örökség megőrzésében a települési közösség összetartásának erősítése 

mellett és színesítik a térség idegenforgalmi kínálatát is. 
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4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A közösségi rendezvények megvalósításához kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

1. Rendezvények szervezéséhez kapcsolódó költségek. 

2. Marketing költségek. (Önállóan nem támogatható.) 

3. Rendezvény infrastruktúrafejlesztés kizárólag eszközbeszerzéssel. (Önállóan nem támogatható.) 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

A VP és a TOP intézkedései között rendezvények és ahhoz kapcsolódó kisléptékű 

infrastruktúrafejlesztés nem támogatott. 

 

6. A jogosultak köre: 

A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területéhez tartozó településeken működő 

önkormányzat, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

 Az intézkedésben kizárólag olyan rendezvények támogathatók, amelyek legalább 

mikrotérségi hatókörűek és több szervezet együttműködésével valósulnak meg. 

Kötelezettségvállalások: 

 A pályázónak vállalnia kell az együttműködést a „Térségi marketing program” projekt 

megvalósítását elnyerő szervezettel és információt kell biztosítania a rendezvényről, valamint 

közre kell működnie az elkészült marketing anyagok népszerűsítésében. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A Helyi Bíráló Bizottság csak az intézkedés céljának megfelelő, indokolt és megfelelően 

kidolgozott projekttervvel rendelkező, reális költségvetésen alapuló, a gazdasági-, társadalmi-

, és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe vevő projekteket részesítheti 

támogatásban. 

 

8. Tervezett forrás: 

a. Beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága: 

40.000.000 Ft 

b. Támogatás aránya: 

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” kategóriába tartozó járásban lévő 

település, valamint a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerint „kedvezményezett település” esetén a 

maximális támogatási intenzitás 85%. 

c. Projektméret korlátai: 

Maximális támogatás: 4.000.000 Ft 

d. Támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): 

Vissza nem térítendő támogatás, hagyományos költségelszámolás. Előleg igénybe vehető. 
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9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 

2016. II. félév – 2019. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma (db): 

10-15 db 

b. Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db): 

2-3 db egyházi jogi személy, nonprofit szervezet 

8-12 db önkormányzat 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

 

1. TERVEZETT EGYÜTTMŰKÖDÉS: ZALA MEGYEI VÉDJEGYRENDSZER LÉTREHOZÁSA 

 

1. Az együttműködések tervezett tématerületei: 

Helyi termékek értékesítésének segítése 

 

2. Specifikus cél: 

Magas szintű együttműködés elérése a térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak előállítása, 

fogyasztása, értékesítése területén. 

3. Indoklás, alátámasztás: 

2015. novemberében került sor Zalaegerszegen a megyei vidékfejlesztési műhely első ülésére, 

amelynek keretében a résztvevő zalai LEADER helyi akciócsoportok képviselői megkezdték a 

beszélgetést egy közös, Zala megye egészére kiterjedő helyi termék, illetve szolgáltatás minősít-, 

védjegyrendszer létrehozásáról. A körvonalazódó együttműködés életre hívásának egy fontos 

eszköze lehet a LEADER térségek közötti együttműködési pályázati kiírás is. A tervezett 

együttműködés lehetséges céljai többek között: 

 Helyi termelők támogatása. 

 A megye, a térségek imázsának formálása, az értékek (hagyományok, tradíciók, tájkép stb.) 

támogatása. 

 Gazdasági együttműködés erősítése a megyében. 

 A térségi szintű együttműködés ösztönzése. 
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INDIKATÍV PÉNZÜGYI TERV 

 

 

A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

  Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 

Ssz. Az intézkedések megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

1 Fecskeház program 50 - - - - 50 12% 

2 Térségi marketing program 20 - - - - 20 5% 

3 Turisztikai attrakciók, szolgáltatások 
fejlesztése 

20 24,35 10 - - 54,35 13% 

4 Helyi termékek előállításához, 
feldolgozásához, értékesítéséhez 
kapcsolódó fejlesztések támogatása 

15 15 10 - - 40 10% 

5 Mikrovállalkozások fejlesztése 20 20 23 20 - 83 20% 

6 Civil közösségfejlesztési programok, 
fejlesztések támogatása 

20 15 10,9 10 9 64,9 16% 

7 „Vidékőrző” program 30 20 10 - - 60 14% 

8 Közösségi rendezvények 20 10 10 - - 40 10% 

 Összesen  195 104,35 73,9 30 9 412,25  

 


