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HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 
2013 ! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések 
Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte a jelenleg 
érvényben levő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát. 
 
A Velencei-tó térségének 9 településén az előzetesen benyújtott projektötletek 
alapján a HVS Stratégia részeként kidolgozásra kerül a LEADER 3.0 kör pályázati 
kiírás előkészítése is. 2013. április 9.-ig két irányban valósul meg a 2013. évi 
LEADER pályázati kiírás előkészítése: 
 
1, HVS aktualizálása, Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felülvizsgálata 
2, Projektötlet gyűjtés 

Térségünk Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 4 fő célkitűzést fogalmazott meg, 
melyek megvalósításához kapcsolódóan szeretnénk az utolsó LEADER kör 
intézkedéseit a helyi igényekre alapozva elkészíteni.  

Térségünkben a fejlesztési elképzelések megvalósítására hozzávetőlegesen 200 
millió forint áll majd rendelkezésre. 

HVS alapján: ( HVS 2008, HVS felülvizsgálat 2011, HVS Felülvizsgálat 2013, 
www.velenceitoleader.eu ) 

„VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG”  
 
Jövőkép:  :  A VELENCEI-TÓ A TESTI – LELKI - KÖRNYEZETI HARMÓNIA 
MEGTEREMTÉSE, A FENNTARTHATÓ, REKREÁCIÓ ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS 
TURISZTIKAI MODELLJE  
 

1. Célkitűzés: Gazdaságfejlesztés: vállalkozások megerősítése, hálózat 
fejlesztés, a mikro-vállalkozások fennmaradásáért és megújulásáért 
  

2. Célkitűzés: Fenntarthatóság. A táji és épített, természeti és kulturális 
örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, 
fenntarthatóság biztosításával  

 
3. Célkitűzés: Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával  
 

4. Célkitűzés: Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai 
szolgáltatásokkal: a rekreációs és egészség turizmus megteremtésével    
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Fórumok, Tanácsadás, Egyeztetések 
 

Tevékenység időpont Mód 
Projektötlet 
gyűjtés lezárása 

lezárás: 2013.március 
26 éjfél 

e-mail: info@velenceitoleader.t-
online.hu  
Tanácsadás: előzetes 
bejelentkezés alapján: 22/470-
212 

Térségi Tervező 
Fórum 
 

2013.március 27. 
15.00 óra 
Velence, Balatoni út 65. 

A fórum célja: a beérkezett 
ötletek közös feldolgozása, az 
eddigi kiírások, nyertes 
pályázatok áttekintése, a 
célkitűzések hatékony elérési 
módjainak közös 
meghatározása, az egyes 
célkitűzésekhez kapcsolódó 
javasolt intézkedések 
megfogalmazása. 

 
Tematikus 
Tervezői Fórum 
- nemzetközi 
- térségek közötti 
- kiemelt priorítások 

2013.március 28. 
14.00 óra 
Velence, Balatoni út 65 

szelid turizmus, megújuló 
energia, környezettudatos 
szemlélet elterjesztése (kiemelt 
priorítások, új elemek a HVS-
ben) 
akadályoztatás esetén 
javaslatokat : e-mail: 
info@velenceitoleader.t-
online.hu 

Tematikus tervezői 
Fórum 

2013. április 2. 9.00 
óra 
Velence, Balatoni út 65 

Civil szervezetek, 
Önkormányzatok hálózati 
jelentősége a LEADER-ben 

A HVS elfogadása / 
Közgyűlés  

2013. április 9.00 17 
óra 
Velence, Kastély Tópart 
utca 

Az egyeztető fórumok és 
beérkezett ötletek alapján 
elkészült, felülvizsgált HELYI 
VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
és LEADER Intézkedési 
Tervének elfogadásához 
kapcsolódóan egyesületünk 
KÖZGYŰLÉST tart 

Pályázati felkészítés Várhatóan: 2013. 
április 25.-től 

- vállalkozók 
- civil 

A VM Irányító Hatóság által 
elfogadott Velencei-tó LEADER 
HACS LEADER Intézkedési 
Tervének alapján 
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- önkormányza
t 

- egyház 
Tanácsadás !  A projektötlet gyűjtéssel, 

egyéni fejlesztési 
elképzelésekkel kapcsolatos 
kérdésekkel az Egyesület 
munkatársai folyamatosan 
kereshetők e-mail-en, telefonon 
illetve előzetes időpont 
egyeztetés után személyesen. 
 

 
Lezárjuk a Projektötlet adatlap gyűjtést ! 2013. március 26.-ig várjuk a 
vállalkozások, őstermelők, civil szervezetek, önkormányzatok stb. fejlesztési 

elképzeléseit.  
 

Figyelem! Ismerje meg előzetesen a feltételeket! Csak valós, 
megvalósítható projektötletet nyújtson be! 

Projektötlet gyűjtés - Stratégia felülvizsgálat 2013!  

Fontos Tudnivalók ! 

LEADER pályázatot 2013. június 3-tól lesz lehetőség egy kétszakaszos 
pályázati rendszerben benyújtani (a pályázás folyamatáról, a pályázatíráshoz 
kapcsolódó részletekről külön felkészítő szemináriumot fogunk május hónapban 
tartani). 

Fontos, hogy a projektötletek valós, megvalósítható igényeken 
alapuljanak. Ezért mielőtt kitölti projektötlet adatlapját, kérjük gondolja 

végig a következőket: ( az előző LEADER  pályázati kiírások megtekinthetőek  
www.velenceitoleader.eu 

A  nyertes projekteket 2014. december 31.-ig meg kell valósítani, és el kell 
számolnia a pályázónak, kérjük gondolja végig, hogy a projekt finanszírozását, 
hogyan oldja meg egy év alatt. 

- a LEADER pályázat egy vissza nem térítendő támogatási konstrukció 
(vállalkozási célnál 60%, közösségi célnál 80-100% támogatási aránnyal), 

 
- a pályázat utófinanszírozásos, azaz a támogatási összeg csak megfelelő 
megvalósítás és pályázó általi kifizetés után igényelhető (a teljes projektet elő 
kell tudni akár fél évre is finanszírozni önerőből!), 
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- sikeres pályázat esetén legkorábban (a pályázat beadása kétszakaszos, ám 
folyamatos beadású lesz, erről a későbbiekben részletesebb információkkal 
szolgálunk!) kb. 2013. őszén kapja majd kézhez a támogató határozatát. 

- Projektjét az előzetes helyszíni szemlék lebonyolításától kezdődően mindenki 
saját felelősségre megkezdheti, azaz a felmerülő költségei egy nyertes pályázat 
esetén elszámolhatóakká válnak ezen időponttól. 

A  LEADER jogszabály nagyon rövid időt ad a pályázóknak a megvalósításra, 
tekintettel az eu programozási időszak  (2007-2013) végére : 

 
- kifizetési kérelmet a támogató határozat kézhezvételétől 6 hónapon 
belül (legkorábban kb. 2014. tavasz) be kell nyújtania a pályázónak 

- egy érvényes kifizetési kérelmet, amiben legalább a támogatási összeg 
10%-ával szükséges elszámolnia, 

- a teljes projektet le kell zárni legkésőbb 2014. december 31-ig, és a 
záró kifizetési kérelmet pedig 2015. január 31.-ig szükséges benyújtani. 

- pályázatot kizárólag a HACS térségben székhellyel, telephellyel stb. 
rendelkező szervezetek nyújthatnak be. 

Az egyeztető fórumok és beérkezett ötletek alapján elkészült, felülvizsgált HELYI 
VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (LEADER Intézkedési Tervének) elfogadásához 

kapcsolódóan egyesületünk KÖZGYŰLÉST tart 2013. április 9.-én,  17.00 órai 
kezdettel. 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálattal kapcsolatos aktuális 
információkat, tájékoztató anyagokat, előadásokat,  a honlapunkon folyamatosan 
elhelyezzük! A jelenleg érvényben lévő stratégiánkat honlapunk STRATÉGIA 
menüpontjában olvashatja, töltheti le. www.velenceitoleader.eu  

Kérjük, folyamatosan kísérje nyomon honlapunkon az esetleges változásokat, 
aktualitásokat, jogszabályokat ! 

Várjuk javaslatait, ötleteit, vegyen részt a Stratégia 2013. évi 
felülvizsgálatában Ön is! 

Köszönjük együttműködésüket, javaslataikat a térség fejlődése és a 
fejlesztési források sikeres felhasználásának megvalósítása érdekében. 

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 
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