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266 projekt ötlet,  

 3 milliárd forint 

fejlesztési igény 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) 

tervezése amelyre 120 napot adott az Irányító 

hatóság próbára teszi a Velencei-tó Előzetesen 

Elismert Vidékfejlesztési Akciócsoport 

munkacsoportjának tagjait, és a települési 

tervezőket. A tervezés elektronikus felületen 

történik, heti ütemterv alapján.  

Feltöltésre kerültek az elektronikus úton 

kiküldött településszintű adatfelmérő űrlapokat. 

Ezen űrlapok tartalmazzák a települési adatokat, 

a településen működő 5 legnagyobb vállalkozás, 

a non-profit  

 

szervezetek, a foglalkoztatási helyzet adatait, a 

demográfiai helyzet értékelését, a település 

infrastruktúrájáról adnak átfogó képet, és néhány 

mondatban meghatározzák a települések  által 

legfontosabbnak vélt problémákat és a 

legfontosabb lehetőségeket. Ez összegződik a 9 

település egészére. 

 
Gőgös Zoltán államtitkár a LEADER 

EXPON a Velencei-tó pavilonjánál 

 

Feltöltésre kerültek a szabadszöveges elemek. A 

kiegészítések megtörténtek és így a település 

szintű adatok 100%-a feltöltött. 

A települési helyzetelemző adatlapok, a lakossági 

fórumokról készített jegyzőkönyvek, a TKCS-

hoz eljuttatott projektötletek, valamint a már 

meglévő vidékfejlesztési dokumentumok alapján 

elkezdődött a Prioritások/Intézkedések 

kidolgozása, amely az Akciócsoport 

közgyűlésén, 2008. március 20-án, Velencén , 

került megvitatásra és elfogadásra . 

 

Hol tart a tervezési folyamat (már 

csak hat hét !) 

A prioritások előkészítése az elfogadott 

Akciócsoport ütemterv szerint megtörtént  a 

térség alapvető 6-7 prioritásának meghatározása, 

24 intézkedés megfogalmazása, az ehhez 



kapcsolódó munkacsoportok szervezése és a 

térség prioritásainak és intézkedéseinek 

kidolgozása. Ezekben a hetekben a rendelkezésre 

álló projekt adatlapok  háromnegyede 

feldolgozásra került már  és intézkedésekhez 

rendelt. Április 17-ig a tervezőknek az 

intézkedések pontosítását be kell fejezniük, és 

úgynevezett HPME –ket kell készíteniük.  

Mit jelent ez ? Az intézkedések nem egy adott 

projektről szólnak hanem a projektcsoportokra 

vonatkozóan  Helyzet, Probléma, Megoldás, 

Eredmény szinten kell megfogalmazni (HPME), 

hogy a fejlesztések szükségessége bizonyított 

legyen. 

Nem könnyű feladat, az eddig beérkezett 266 

projekt adatlap több mint 3 milliárd forint 

összegű fejlesztési ötletet tartalmaz, és az 

Akciócsoportnak sikeres pályázat esetén kb. 500 

millió forint forrás allokációja lesz. De a helyzet 

mégsem reménytelen, hiszen sok projekt ötlet 

más forrásból pályázható UMFT,  Közép 

Dunántúli Operatív Program, vagy más hazai 

forrás. 

 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

keretében az Akciócsoport az úgynevezett III. és 

IV. tengely forrásaira készíthet tervet, a más EU-

s forrásokból megvalósítható projektek itt nem 

pályázhatnak. A tervezők feladata, hogy ezeket 

kiszűrjék, és átirányítsák ezeket a projekteket, 

mert a tervezés végén a III.-IV. tengelyhez  nem 

sorolható programokat az elektronikus felület 

hibaként jelzi, és veszélyezteti a jó projekteket. A 

bírálat során plussz pontokat a komplex, térségre 

ható programokért lehet kapni. 

Fontos, hogy a jövendő pályázók tudják, hogy a 

maximális projektméret 200 000 eurót nem 

haladhatja meg, három éven belül, és minden 

pályázat utófinanszírozású, és nagyon szigorú 

költségvetést és elszámolást kíván. 

Tehát azok a jövendőbeli pályázók akik most egy 

nyers ötletet adtak le, ha komolyan gondolják a 

pályázatot már most gondolják át, hogy milyen 

költségekre akarnak pályázni, pl. nem lehet 

ingatlanvásárlásra, és azt is gondolják át, hogy 5 

éven át hogyan tartják fenn a megvalósított 

fejlesztést.  

Sok jó ötlet érkezett be és ha ezek 

megvalósulhatnak valóban szép környezetben 

élhetünk, sok látogatót bűvölhetünk el 

természeti adottságainkkal és a hozzá tartozó 

szolgáltatásokkal, amelyek kapcsán jobban 

élhetnek az itt lakók. 

 

II.  LEADER EXPO 2008 

 

Az Előzetesen Elismert Velencei-tó 

Vidékfejlesztési Akciócsoportot nagy 

megtiszteltetés érte, bemutatkozhatott a 

II.LEADER EXPO-n, a már gyakorlott, 

múlttal rendelkező LEADER+ nyertesek 

mellett. 

Számunkra azért is nagy jelentőségű egy ilyen 

megmérettetés mert a LEADER+ programban 

nem tudott pályázni az Akciócsoport, és a 

gyakorlat hátrányát a HVS tervezése során is nap 

mint nap le kell küzdenünk, és a kiállítás kapcsán 



sok ötletet, tapasztalatot szerezhettünk. 

Szorgalmaztuk a települések vállalkozóit, civil 

szervezeteit, és lakóit, hogy tekintsék meg a 

kiállítást, hiszen itt egy helyen összegyűjtve 

ismerkedhettek a LEADER-rel.  

2008. március február 28-március 2 között 

vettünk részt Budapesten a LEADER EXPO 

Kiállításon, a Magyar Leader Szövetség és a 

Leader Hungária Egyesülete közös 

szervezésének köszönhetően.  

A rendezvény fővédnöke Gőgös Zoltán 

államtitkár úr volt a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztériumból.  

Az expo mottója: falu a városban. A 2500 m2 -es 

belső kiállítási területen mind a hét régió 

önállóan jelenítette meg hagyományait és 

legszebb látnivalóit nádtetős házakban.  

 
A Velencei-tó Akciócsoport biztosította a 

Közép-Dunántúli régió falusi parasztház 

berendezését. 

 Bemutattuk a térségünk életét a szóróanyagokon 

keresztül, megjelent települési könyveket, és termékeinket. 

Borainkat, helyi termékeinket-mézet, bodza szörpöt, 

csipkebogyó lekvárt,  és a ma már híres Agárdi-pálinkát, 

a különleges ribizli bort.  

A pákozdi hagyományápoló csoportok citerás és táncos 

programmal szerepeltek. Nagy sikere volt a Tollforgó 

Néptánc együttesnek, akik a mezőföldi néptáncokkal 

ismertették meg a közönséget. 

Két fő vett részt a nemzetközi LEADER 
tanácskozáson, amely az EXPO ideje alatt a K 
pavilonban több ország képviselőivel való 
találkozást, s tapasztalatcserét biztosított. Az 
EXPO lehetőséget nyújtott arra, hogy 
megismerkedjünk a Közép-Dunántúli Régió más 
Akciócsoportjaival, azok aktivistáival.  
 

Részt vettek a Velencei-tó Kistérség 

polgármesterei is a kiállításon, akik örömüket 

fejezték ki, hogy a kezdő csoportok közül 

meghívást kaptunk és elégedettek voltak a 

szervezéssel. 

Közös projekt ötletek is születtek, amelyek 

megvalósításában együtt kívánunk részt venni 

más akciócsoportokkal. 

 

Települési helyi tervező csoportok 

A Tervezést Koordináló CSoport 

munkacsoportja az elmúlt hetekben kibővítette a 

munkacsoportot, az időközben megalakult 

települési helyi tervező csoportok tagjaival, akik 

szakmai feladatokat is vállaltak, egyben saját 

településük legjobb ismerőjeként , képviselték a 

településeket, és a megfelelő  információ 

áramlást is.  

 
Pázmándon rendszeres találkozókat 
szerveznek 
Pákozdon, Sukorón, Pázmándon január óta 

működik sikeresen a helyi tervező csoport, 

kéthetenkénti fogadóórával, és találkozókkal, 

februártól a többi településen is elindult a 

Fórumok mellett a települési együttgondolkodás, 

Gárdonyban mediátort is bevontak a  tervezésbe, 

hogy segítsék a közösség építést. Hiszen a 



játékos feladatok segítenek abban, hogy kívülről 

lássuk a településeinket, a problémánkat, 

lehetőségeinket és így könnyebben találjunk 

megoldást, és egymást is megismerhessék a 

településen élők. Zichyújfalu később csatlakozott 

a telelpülési Fórumokhoz, 

 
Gárdonyban minden második héten tervezői 
egyeztetés van. 
viszont Kovács László vezetésével nagyon 

eredményes jó estét töltöttek el a helyben élők és 

sok projekt adatlap született. Velencén március 

12-én Csobod Tibor a VKSZI munkatársa 

segítette a közös együttgondolkodást egy jó 

hangulatú találkozón, és a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia (HVS) készítéséhez is lendületet adott, 

hogy szinte mindent tudott településeinkről és 

rávilágított gyengeségeinkre, amiből előnyt 

kovácsolhatunk, 

  
Csobod Tibor a VKSZI munkatársa 
márciusban Velencén a Kastélyban 
lendületet adott a tervezéshez 
és olyan értékeinkre ami számunkra természetes 

de az idelátogató számára élményé válhat. 

 
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője a 

települési tervezői munkacsoportokat, a 

közösségi Fórumokat támogatja szakmai 

munkájával. 

Fogadóórák: 

Társhálózatokkal közösen HVI: minden 

hétfőn,  időpont: 12,00-16,00 

TKCS-HVI:                         minden kedd,  

időpont: 08,00-12,00 

2481.Velence Balatoni út 65. 

Bővebb információ, HVS útmutató, tervezési 

segédletek a: www.velencei-to.hu és a települési 

honlapokon található. 

 
Új Magyarország Ügyfélszolgálati Pont nyílt 
Velencén  
Fontos, hogy a regionális fejlesztési tervek visszatükrözzék a 

helyi igényeket, továbbá az, hogy a pályázati dokumentumok 

minél precízebbek legyenek, hisz a tapasztalat az, hogy a 

beadott pályázatok között gyakori a formai hibás 

dokumentum- hangzott el a Velencén tartott rendezvényen 
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