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1. Vezetői összefoglaló  

1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe  
 

A ZSELICI Lámpások Cselekvő Program gazdasági diverzifikációját a „termékarc 
filozófia” települési, majd térségi kiterjesztésével, a „termékarcot” hordozó helyi 
mikro vállalkozások humánerőforrásainak és fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével, 
a lakosság életminőségének javításával, a térségi turizmus helyzetbe hozásával, a 
turisztikai alapú gazdaságfejlesztéssel, az egymásra épülés és szinergia erősítésével, 
együttműködési hálózatok létrehozásával kívánjuk elérni. Szeretnénk, ha minden 
településnek jellemző terméke lenne. A stratégia célja nem egyszerűen az, hogy 
valamiféle értékes szigetet hozzon létre, öncélúan megőrizze elődeink életmintáját. A 
mélyebb és értékesebb célja az, hogy fenntartható, élhető globális világ egy helyi 
alternatíváját létrehozza, bemutassa, sőt, életmódját is ahhoz igazítsa. A célkitűzések 
megvalósítása kapcsán, a partnerségen alapuló LEADER megközelítést érvényesítjük, 
továbbá felkarolunk minden olyan helyi kezdeményezést, (önkormányzati, civil, 
vállalkozói) melynek pozitív hatása van településeinkre és biztosítja a fenntartható 
fejlődést.  

 

1.2 Főbb célkitűzések  
 

Az akciócsoport a településeinek fő fejlődési lehetőségét a turisztikában és 
vállalkozások fejlesztésében látja. Fontos a marketingtevékenység, hogy az elkészített 
terméket megtalálják a vásárlók. A helyi kultúra és a sport megőrzése fontos a 
településen élők számára, hogy meg tudják tartani a hagyományaikat. 
Rendezvényeinkkel a helyi termékeket és kultúrát emeljük magasabb szintre, hogy 
minél nagyobb célcsoporthoz elérjenek. 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia főbb célkitűzései: 

1. Termékarcú vállalkozások kialakítása és korszerűsítése 

2. Térségi turizmus fejlesztése 

3. Vidéki örökség, kulturális és sport értékek megőrzése 
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1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja  
 

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Akciócsoport 2007. évben 
elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának elsődleges célja volt a helyi fejlesztési 
igények felmérése és olyan válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a térség 
sajátosságainak megfelelő fejlesztéséhez és elősegítik az UMVP LEADER és egyéb 
források hatékony felhasználását. 
 
2011-ben a stratégia végrehajtása során elért tapasztalatok, eredmények, az országban 
és az egész világban zajló társadalmi és gazdasági folyamatok szükségessé tették a 
stratégia felülvizsgálatát.  
 
A felülvizsgálat fő célja, hogy a fenti folyamatok, változások figyelembe vételével a 
stratégiánk egy olyan alapdokumentum legyen, mely megfelelően tükrözi a változó 
gazdasági környezetre reagáló fejlesztési igényeket, és lehetőséget tud biztosítani a 
források hatékony felhasználására. 
 

1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, 
résztvevők 
 

A HACS honlapján tájékoztattuk a lakosságot a felülvizsgálatról, konzultációs 
lehetőségekről, projektötlet gyűjtésről. A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi 
Társulás honlapján is meghirdettük a felülvizsgálatot, a projektötlet gyűjtést, a 
fórumok időpontját és helyszínét. 

Három fórumot tartottunk, ahol az előző HVS intézkedéseihez viszonyítva új ötletek 
fogalmazódtak meg. A felhívásokra önkormányzatoktól, civil szervezetektől, 
vállalkozóktól kaptunk projektötleteket, melyek alapját képezték a LEADER 
tervezésnek. 

Fórumokon résztvevők száma: 21 fő 

Beérkezett projektötletek száma összesen: 104 db 

Civil szervezetek és vállalkozók által benyújtott projektötletek aránya: 78 % 
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Beérkezett projektötletek 

  db % 

Önkormányzatok 23 22 
Civil szervezetek 41 39 
Vállalkozók 40 39 
Összesen 104 100 

 

1.5 A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások  
 

A helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálata során az előző LEADER kör 5 
célterülete helyett, most 6 darab új intézkedés került meghatározásra.: 

- Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport és gasztronómiai helyi 
rendezvények szervezése 

- Falvak életminőségének javítása 

- Városok életminőségének javítása 

- Helyi marketing fejlesztése 

- Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése, piacra juttatása 

- Falusi szálláshelyek létrehozása, fejlesztése és szolgáltatás bővítése 
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2 Helyzetelemzés  
 

2.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése  

2.1.1. A térség általános jellemzői 
A Zselici Lámpások Helyi Vidékfejlesztési Közösséghez csatlakozott 48 település a 
Dél-Dunántúli régióban, Somogy megyében, a Zselicben, jórészt Kaposvár 
vonzáskörzetében a 61-es és 67-es főközlekedési utak találkozásánál, a Nagykanizsa-
Dunaföldvár (61-es) főközlekedési úttól déli, a Balatonlelle-Szigetvár főközlekedési 
úttól keleti és nyugati irányban helyezkedik el. Északról a Somogyi dombság, délről és 
nyugatról Belső-Somogy, míg keletről a Kapos-völgye határolja. 23 település a 
kadarkúti, 22 a kaposvári, 1 a marcali, 2 pedig a barcsi statisztikai kistérséghez 
tartozik. Települései közül 35 település a társadalmi, gazdasági szempontból 
leghátrányosabb helyzetű települések közé tartozik (Bárdudvarnok, Böhönye, Csököly, 
Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, 
Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Nagybajom, Nagyberki, Pálmajor, Patca, 
Patosfa, Rinyakovácsi, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szilvásszentmárton, Visnye, 
Zselickisfalud).  

A fejlesztési területen élők száma: 36.423 fő,Kaposvár külterülete nélkül(1807fő). 

A zselici térség településszerkezetében meghatározó szereppel bírnak az aprófalvak, s 
magas a külterületek aránya. A térség alapvetően rurális jellegű. A Helyzetfelmérés 
adataiból is látszik, hogy döntően elöregedő, kis lélekszámú községekről van szó, 
melyek képtelenek lakosságuk önálló megtartására és igényeik kielégítésére. A 
népesedési mutatók csökkenő születésszámot mutatnak. A közlekedésre a fejletlenség 
a jellemző. A mezőgazdaság problematikus pontja a feldolgozóipar. A megtermelt 
javak feldolgozatlanul, hozzáadott érték nélkül hagyják el a Zselicet. Az 
erdőgazdálkodás korábban a foglalkoztatás egyik főszereplője volt az erdei 
településeken, ezt a szerepet részben elvesztette. A településcsoport kedvező táji-
természeti adottságokkal bír. A turizmus, mint vidékfejlesztő sikerágazat a Zselicben 
is fellelhető, a turizmus gazdasági jelentősége a zselici falvakban is érezteti hatását. Jól 
mutatja mindezt a szálláshelyek körének bővülése, a kapcsolódó szolgáltatások 
minőségének javulása, de számuk az igényekhez és a lehetőségekhez képest nagyon 
alacsony. Évtizedek óta a zselici kistérség idegenforgalmának alapja a vadásztatás 
volt, a vadászat infrastruktúrája fejlett.  

Jelentős alappillére a turizmusnak. A kilőtt vadak elszállítása helyett célszerűbb lenne 
helyi feldolgozó kapacitásokat kiépíteni, s feldolgozott formában továbbszállítani.  
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A célok eléréséhez vezető utat legtöbbször kövek keresztezik, melyből közös 
összefogással utak és lépcsők épülnek. A siker az összefogásban, a tenni akarásban, a 
szakmaiságban, a külső erők segítésében, az egymásra épülő rendszerszemléletben, a 
jövőkép tudatosításában és az elkötelezett, felelős emberek kitartásában rejlik. A 
fentieknek köszönhetően öntudatra ébredt a Zselic. Felismerte, hogy a falusi élet 
élhető is lehet, ha az ott élők a motiváló célokat felismerik és összefogva tesznek is 
érte.  

2.1.2. Környezeti állapot 
A földtörténeti folyamatok révén alakultak ki a térséget alkotó tájak. Somogy megye 
nagy részén két középtáj- Külső – és Belső-Somogy osztozik. Somogy megye részét 
képezi még a Zselic, amely kistájként a Tolna- Baranyai dombság része. A Kapos 
völgyétől délre találhatók a Zselic kiemelt és feldarabolódott vonulatai. A Zselic 
észak-nyugati része tartozik Somogy megyéhez. A területet észak déli völgyek 
jellemzik, meredek völgyoldalakkal és viszonylag széles, lapos völgyekkel. A Zselic 
átlagos tengerszint feletti magassága 211 méter, ennek ellenére aprólékos tagoltsága 
révén a Dunántúl egyik legmozgalmasabb és legszebb tája. Az összefogás ezen 
előnyök kölcsönös kiaknázására jött létre. Igaz nem minden település tartozik a 
Zselichez, de sok szempontból annak előterében foglalnak helyet. Felszíni vizeik a 
Zselicből indulnak, domborzati, talajtani és kisebb mértékben éghajlati viszonyaik is 
inkább a Zselicséghez kötik.  

A Zselici Lámpások Leader csoportot alkotó települések az alábbiak szerint 
csoportosíthatók:  a Kelet-Belső-Somogy ( Kaposfő, Kiskorpád, Gige, Bárdudvarnok, 
stb.),Dél-Külső – Somogy,  (Kaposmérő, Kaposújlak, Taszár, Baté, Mosdós, 
Nagyberki, Szabadi, Csoma, Orci ), valamint az Észak- és Dél-Somogy megyére eső 
részén található a Zselici Tájvédelmi körzet,  (Visnye emellett az érzékeny természeti 
területhez tartozik. Jó minőségű, kisebb talajfoltok helyezkednek el Visnye, Szenna, 
Zselickisfalud, Patca, Kaposszerdahely, Zselicszentpál, Gálosfa, Cserénfa, Sántos, 
Szentbalázs, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kercseliget , Hedrehely , Lad és Patosfa 
területein. ) 

Somogy az ország 5. legerdősültebb megyéje, melyen belül a Zselic a legerdősebb táj. 
A Leader csoport településeinek 60 %-a  a hagyományos és történeti tájszerkezet, 
tájhasználat védelmét szolgáló területek – védett természetvédelmi területek, 
melyeknek rendeltetése, hogy mérsékelje vagy megakadályozza azoknak a 
tevékenységeknek a hatását, melyek károsan befolyásolnák.  

A települések 89 %-a természeti területek övezete, amelyet elsősorban természet 
közeli állapotok jellemeznek, az élőhelyen, illetve a tájban, végbemenő folyamatokat 
többségében az önszabályozás jellemzi.  
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Ökológiai (zöld)folyosó övezet a települések 71%-a, ahol azonos vagy különböző 
típusú élőhely-komplexek közötti átjárhatóságot biztosító területek, amelyek mint 
útvonalak lehetővé teszik a fajok populációinak kommunikációját. Ezek döntő részben 
mesterséges eredetűek, fennmaradásukhoz, funkciójuk ellátásához folyamatos emberi 
beavatkozás is szükséges.  

A települések 67%-a a tájképvédelmi területek övezeti besorolásba tartozik. A 
besorolás alapja a tájkarakter, a történetileg kialakult értékek védelme, a hagyományos 
tájszerkezet és tájhasználat megőrzése és nem utolsósorban a kilátás-rálátás 
szempontjából kedvező, nagyobb távolságról látható, nagy távlatokat megnyitó tájképi 
területek védelmi, a vizuális szennyezés megakadályozása.  

Kiemelten érzékeny természeti területi övezetbe a települések 20%-a tartozik, 
melyeknél a természetvédelmi érdekek és szempontok az elsődlegesek.     

2.1.3. Demográfia 
A régió előnytelen struktúrájú településszerkezettel rendelkezik. A Zselici Lámpások 
település csoportján belül 36.423 fő amely Kaposvár külterülete nélkül értendő- él 
2városban és 46 községben, mely településekből 24-ben  500főnél,és ebből 7-ben 
250főnél kevesebben, összesen 7279-en. Ezekre a falvakra a rossz demográfiai 
helyzet, elöregedő népesség jellemző, így sok esetben egyszerűen nem születik annyi 
gyerek, amely lehetővé tenné önálló iskolák fenntartását. Így az önkormányzatok 
kénytelenek más településekkel együttműködve eleget tenni a törvény által rájuk rótt 
alapfokú ellátási kötelezettségüknek. A községek felében él a népesség 18%-a. A 
települések közül mindkét város és 23 község tagja a 33leghátrányosabb kistérség 
egyikének a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérségnek. A lakosságszám tekintetében 
folyamatos csökkenés tapasztalható, 2007-2011 vonatkozásában 2,2%-os mértékben, 
824 fővel csökkent az itt élő népesség. 

A településcsoportra jellemző általánosságban az elvándorlás mellett a növekvő 
elöregedés, néhány kivétel, mint Gige, Csököly, Pálmajor, ahol a lakosság növekszik. 
Ezen településeken jelentős, illetve meghatározó a roma lakosság részaránya. 
Körükben a hátrányok halmozódása gyakrabban figyelhető meg, mint a nem roma 
lakosság között. 

A lakónépesség összetételében a legnagyobb arányt a 15-59éves korosztály képviseli 
64%-kal, 25059fővel, amely 4%-kal haladja meg országos átlagot. A fiatalabb 
korosztály esetében az országos átlaggal megegyező az arány a 6év alatti 
gyermekeknél 6%, 2442fő, míg az általános iskolás korosztály estében 2%-kal 
alacsonyabb a részarányuk 11%, 4223fő. S az 59év feletti korosztály aránya is 2%-kal 
(19%), alacsonyabb az országos átlagnál. 



Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

11 

 

A működési területre jellemző a magas képzetlen, illetve alacsonyan képzett munkaerő 
jelenléte, melyet a képzettségi adatok alátámasztanak. A lakónépesség 58%-a 20394fő 
rendelkezik 8általános vagy annál kisebb iskolai végzettséggel s ez 13%-kal haladja 
meg az országos átlagot, az egyetemi, főiskolai végzettséggel bíró személyek 
részaránya fele az országos átlagnak 2020fő,6%. 

A legnagyobb 27%-os foglalkoztatást, 3345fővel a közszféra, a közigazgatás, oktatás 
és az egészségügy biztosítja.  

A gazdaságfejlődés előnytelen feltételrendszerének köszönhetően az országos átlagot 
meghaladó a munkanélküliség, ezen belül is a tartós állástalanok magas hányada, az 
inaktívak meghatározó jelenléte és alacsony foglalkoztatottsági szint jellemzi a 
településcsoportot. A gazdasági aktivitás kedvezőtlen összetétele a gazdaságilag aktív 
lakosságra háruló terheket megsokszorozta, mely tovább rontotta a térség 
versenyképességét. 

A kistelepülések elnéptelenedése, az elvándorlások oka keresendő a jövedelemszerző 
tevékenységek szinte teljes hiányában, a korábban virágzó mezőgazdasági kis és 
háztáji gazdaságok leépülése és az élelmiszer feldolgozó üzemek megszűnte miatt a 
képzetlen munkaerő nem tud elhelyezkedni. A fentiek egyenes következménye, hogy 
képzett, magasabb iskolai végzettséggel bíró munkaképes lakosság elhagyja a térséget, 
illetve a képzést követően nem is tér vissza.  

 

2.1.4. Gazdasági környezet  
Helyi Akciócsoport települései jellemzően kis települések, legnagyobb 3500 fő körüli, 
legkisebb kb. 60 fős. Ebből következik, hogy az itt működő vállalkozások 
középvállalkozási szint fölé nem tudnak menni. A térség tradicionálisan 
mezőgazdasági területű, erdő, hal - és vadgazdálkodással. Ezen szektorban működő 
vállalkozásokra jellemző a tőke hiány, és a kiszolgáltatottság a természeti 
körülményeknek. Stabil gazdálkodásukban a diverzifikáció fontos lépés lenne. A 
családi vállalkozásoknál fontos probléma a birtok szerkezet. Sok a 30 hektár vagy 
annál kisebb területen gazdálkodó vállalkozások száma. A régi termelőszövetkezeti 
rendszerből csak néhány több 100 hektáron gazdálkodó Rt. maradt fent. 

- A feldolgozóiparban és a könnyűiparban jött létre néhány középvállalkozás, melyek 
volumenben a legjelentősebb erőt képviselik a térségben. Jelentős gondot jelent a 
megfelelő szakképzettségű munkaerővel való ellátás, a munkába járás 
megoldatlansága, illetve, hogy a térség nehezen átjárható kelet-nyugati irányban.  
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- Építőipari vállalkozások helyzete teljesen ingatag, sok vállalkozás megszűnik, tőke 
hiány és körbetartozások jellemzik a szektort, szinte csak mikrovállalkozások 
működnek a térségben. 

- Kereskedelemi vállalkozások a szigorodó szabályok miatt a kis településen teljesen 
visszafejlődtek, jelentős ellátási hiányokat okozva. ÁFÉSZ utód Coop hálózat látja el a 
kereskedelmi szolgáltatásokat, nincs versenyhelyzet. A meglévő mikrovállalkozások 
tőke hiánnyal küzdenek. A multinacionális kereskedelmi vállalatok árversenyét nem 
bírják, csőd közeli helyzetben vannak.  

- Vendéglátásban működő vállalkozások döntő többsége helyi, alacsonyabb szintű 
igényeket szolgálja ki. A meglévő szálláshelyeket működtető vállalkozások nem 
társulnak idegenforgalmi attrakciót nyújtó vállalkozásokkal. A térség természeti 
adottságai lehetővé tennék a fejlődést, de az általánosan jellemző tőkehiány ezt nem 
teszi lehetővé. 

Nincsenek vállalkozások, melyek a helyi rendezvények infrastruktúráját, illetve a helyi 
termékek marketingjét, valamint a szektorban koordinációt végeznék.  

- Pénzügyi, gazdasági szolgáltatásokat végzők jelentős része egy személyes 
vállalkozás (kényszervállalkozás), akik általában ügynöki, tanácsadói feladatokat 
látnak el.  

E körben a vállalkozók általában jelentősen változnak.  

A térségben működő vállalkozások általános állapotára kihat a térség infrastrukturális, 
képzettségi, és településszerkezeti állapota. Mindemellett a természeti adottságok a 
tradicionális gazdasági szférát sújtják, új gazdasági ágazatok meghonosítását tőke 
hiány gátolja, valamint az itt élő népesség szakképzetségének hiánya. Jellemző a 
térségre, hogy volumenében a legnagyobb foglalkoztató a közszféra.  

 

2.1.5. Társadalmi környezet: 
 

E Vidékfejlesztési Közösségben tevékenykedő Civil Szervezeteket 3 csoportba 
csoportosíthatjuk: 

- Vadász, halász turizmus tevékenységi körrel foglalkozó 

- Település arculatának megőrzése, hagyományok továbbvitele, ápolása, szabadidő és 
sporttevékenység  
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- Egyházi építészeti kultúra megőrzése 

Közös jellemzőjük, a Zselic mint vidék adta természeti és építészeti lehetőségek 
kihasználásából adódó turizmus és munkahely teremtés a közös cél. További közös 
jellemzőjük, a fejlesztésre szoruló infrastruktúra, amely elengedhetetlenül szükséges 
ahhoz, hogy tevékenységi körük színvonalasabb vendég fogadására alkalmas legyen. 
Kiemelt célként fogalmazható meg a vadászathoz köthető fejlesztések, mert olyan 
fizetőképes vendégkört köthetnek le a Zselicben, amely munkahelyeket generálhat, 
külföldi vendégeket csalogathat még nagyobb számba a térségbe.  

A településeket arculatának megőrzéséért, továbbfejlesztéséért tevékenykedő Civil 
Szervezetek azon túlmenően, hogy esztétikai színvonalat tart vagy emel, erősítik a 
településen élők egyűvé tartozását, egy igényesebb élhető település megteremtését.  

Számtalan olyan egyházi műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület van, amely a 
turisztikai célokat is jól szolgálja, de elhanyagoltsága a jelenlegi állapotában nem 
képes visszaadni azt a vonzerőt, amely évszázadokon keresztül ezen egyházi 
épületekre jellemző volt.  

Azon Civil Szervezetek, amelyek új kultúra alapját rakták le a település csoportokon 
helyzetük megerősítése szükséges azért, hogy újabb ilyen jellegű Civil Szervezeteket 
akár vállalkozásokat csábítsanak a településekre.  

Fontos, hogy azoknak a Civil Szervezeteknek a munkáját figyelemmel kísérjük, 
amelyek a fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, egészségük megőrzését tűzték 
zászlójukra.  

Új elemként jelentkezik a romló közbiztonság miatt az olyan egyesületek megjelenése, 
amelyek készek arra, hogy –e probléma kör csökkentését elősegítsék.  

 

2.2 A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség  
 

A HACS az új tervezésnél nagy hangsúlyt fektetett a civil és vállalkozói szektorra. A 
tervezés és megvalósítás folyamán szorosan együttműködünk a helyi 
önkormányzatokkal, civilekkel és gazdasági szereplőkkel. Véleményüket minden 
helyzetben kikérjük, és úgy hozzuk meg a döntéseinket. A projektötletek nagy 
százalékát civilek és vállalkozók nyújtották be.  
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2.3 A LEADER megvalósítás során elért eredmények áttekintése  
 

UMVP IV-es tengelyes (LEADER) meghirdetett intézkedések: 

A Kulturális örökség, táji hagyományok megőrzése célkitűzésen belül a „Kulturális 
értékek megőrzése, kulturális, kézműves hagyományok, népi kismesterségek ápolása” 
intézkedésben a 9 beérkezett pályázatból 8-at tudtunk támogatni. Az allokált forrás 
1/3-a került kiosztásra a nyertes pályázatok között. Az intézkedés kibővítése ajánlott, 
hogy színvonalasabb és több pályázat érkezhessen be. (1. táblázat) 

A Térségi turizmus fejlesztése célkitűzésen belül a „Rendezvények, tanulmányutak 
szervezése, területközi és nemzetközi együttműködés, eszközvásárlás” intézkedés 
keretében 29 támogatási kérelem került beadásra, ebből 20 pályázat lett támogatva. Az 
allokált forrás nagy része kiosztásra került. Az intézkedésre való további forrás 
allokálás indokolt, mert ez volt a legnépszerűbb pályázati kiírás. (1. táblázat) 

A Humán erőforrás fejlesztése célkitűzésen belül az „Információs adatbanki rendszer 
létrehozása és kezelése” intézkedés nem hozta a HVS-ben elvárt eredményt, nem 
lehetett a kiírásból megvalósítani a HVS-ben leírtakat. Ennek az intézkedésnek a teljes 
átdolgozása vagy törlése ajánlott. (1. táblázat) 

2012. év elejének egyik legnagyobb feladata a az ÚMVP IV. tengely (LEADER) 2. 
körös pályázatainak ügyintézése volt. A Zselici Lámpásokhoz összesen 119 db 
pályázat érkezett be. 

Az Egyesület akkreditációs csoportja 2011 végén kezdette el dolgozni a pályázatokkal, 
végül 2012. április 26-án, Kadarkúti rendezvényünkön 4 célterület tekintetében 
összesen 99 pályázónak tudtunk támogatási határozatot átadni. Összességében 
239.374.729 forintot osztottunk ki pályázóinknak. (2.táblázat) 

UMVP III-as tengely: 

A hármas tengely keretén belül négy intézkedés került meghirdetésre, ami a LEADER 
HACS-okat érintette.  2008-ban az első körben 101 darab pályázat érkezett be az 
egyesülethez több, mint 1,6 milliárd forint összegben, ezek közül 54 darab kapott 
jóváhagyott támogatási határozatot, több mint 700 millió forint értékben. Az egyesület 
mozgósítása ebben az időben nagyon jól működött, ez látszik a beadott pályázatok 
számából. (3. táblázat) 

A 3-as tengely 2. körében összesen 53 darab pályázat érkezett be, közel 420 millió 
forint összegben., ebből 44 db-ot tudtunk támogatni 321.652.997 Ft összegben. 
(4.táblázat) 
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A Hacs területén lévő települések intenzitása magas volt a III-as tengelyes pályázatok 
körében, mindenki szerette volna megújítani saját települését, vállalkozását fejleszteni. 
Ennek köszönhetően, ha a második kör is lezárul a forrásaink legnagyobb része 
kiosztásra kerül és megfelelő dolgokra lesznek felhasználva.    

A 2012-es év második felében kiírásra kerültek a III. tengelyes jogcímek is. 
Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 13 kérelem érkezett be, ebből 8 
kapott támogatási határozatot, Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen 6 db 
kérelemből 1 nyertes született. A Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki 
örökség megőrzése jogcímek ügyintézése volt a 2012. év végének fő teendője, 
előbbire 32, utóbbira pedig 18 db kérelem érkezett be. (5.táblázat) 

 

2.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága  
 

A magyar gazdaságot a nemzetközi pénzügyi válság a költségvetési kiigazítás közepén 
érte el, megakadályozva azt, hogy a már két éve tartó visszafogott növekedésű pálya 
újból felívelő szakaszba váltson. A világgazdasági kereslet egyre erőteljesebb 
visszaesése a magyar gazdaságot is a recesszió felé lökte. A teljesítmény és a kilátások 
romlása elmélyítette a belpolitikai krízist, és növelte az ebből fakadó gazdaságpolitikai 
bizonytalanságot.  

 
A kialakult helyzetben a befektetők számára az elsődleges szempont a biztonság lett, 
háttérbe szorítva a nyereség mértékét. Így a külföldi befektetők a legbiztonságosabb 
befektetési formák felé menekülnek, vagyis fejlett államok állampapírjait veszik meg, 
és nem fektetnek sem forintbetétbe sem magyar állampapírokba, sőt lehetőleg minél 
hamarabb eladják azokat. Mindez jelentős forint árfolyam-ingadozásokhoz vezetett, 
ami itthon nagymértékben rontotta azon magánszemélyek, cégek, önkormányzatok 
helyzetét, akik devizahitellel rendelkeznek, mivel a törlesztő részletek nagyon 
megnőttek és folyamatosan ingadoztak.  

 
A szóban forgó cégek, önkormányzatok rákényszerültek a költséghatékonyabb 
gazdálkodásra, olcsóbb munkaerő alkalmazásra, esetlegesen létszámleépítésre, amiből 
kifolyólag a térségre jellemző már eleve magas munkanélküliség is tovább nőtt, 
valamint a beruházásaikat is visszafogják a bizonytalan körülmények miatt. Jelenleg 
kevés olyan vállalkozás van, amelyik képes lenne az önerőt és az előfinanszírozást 
megoldani. Némely igen rossz helyzetbe került cég nehezen tud forgóeszközhitelt 
felvenni, ami még jobban leszűkíti a lehetőségeit. 
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Csökkent a vállalkozói kedv is, mert a helyi vállalkozások egy része tönkre ment és a 
fennmaradóak is nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Jelenlegi pozíciójukat szeretnék 
felerősíteni, nem pedig újabb befektetéseket indítani. Akik új vállalkozást akarnak 
indítani, azok száma is lecsökkent, mivel a bankok stabilizálni próbálják helyzetüket 
egyre nehezebb hitelhez jutni és egyre rosszabbak a feltételek. Ennek kiváltásában 
közre játszott még a korábbi pályázati felhívásokra jellemző széttagoltság és 
kiszámíthatatlanság, ami a jelenlegi pályázati rendszerhez való bizalmatlansághoz is 
vezetett. 

 
 A HACS területére jellemzőek a mezőgazdasági vállalkozások, következésképp 
tovább nehezíti a térség területén élők helyzetét az utóbbi évek rendkívüli természeti 
jelenségeinek negatív hatásai, amelyek miatt szinte minden területen rossz 
termésátlagokat produkáltak. A gazdák pedig évről-évre egyre nehezebb helyzetben 
vannak, és tartozásokat halmoznak fel. Erre kellene valamilyen megoldást találnia a 
HVS-nek, hogy rossz státuszból sikerüljön előremozdulniuk. 

 
Szükség van új társadalmi konzultációk megtartására, mely eredményeinek 
beépítésével, olyan helyi igényeket kielégítő fejlesztési célokat kell meghatározni, 
amelyektől a jelenlegi helyzetben, a pályázni szándékozó vállalkozások lendületet 
kapnak, életben maradnak és növekednek, és ezáltal új munkahelyek jönnek létre. 
Szem előtt kell mindemellett tartani az eddig kiaknázatlan helyi értékeket, (amelyek 
elsősorban a turizmussal kapcsolatosak) és a hiányzó ipari tevékenységeket.  A 
megbeszélések fontos pontja lehet még, hogy a már korábbiakban kiírt célterületekre 
miért nem érkezett, vagy alig érkezett igény. Az eddigi ügyfélmegkeresésekből azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy igény lenne még a falusi szálláshelyek kialakítására 
és felújítására is, amit korábban nem tartalmazott a ránk vonatkozó HVS. Kérdés, 
hogy amennyiben komoly az érdeklődés ez iránt, milyen módon kellene kiírni a 
pályázati feltételeket.  

 
Fel kell mérni az eddigiekben kiírt pályázatok megvalósulása miatt módosult 
igényeket, változásokat. Továbbá arra kell törekedni, hogy minél több helyi 
vállalkozás, minél egyszerűbb és gyorsabb módon hozzájuthasson valamilyen számára 
optimális forráshoz, azok is, akik eddig egyáltalán nem vagy csak nehézkesen 
válhattak kedvezményezettekké. Elkerülve a nehezen teljesíthető feltételeket, hosszas 
ügyintézést, így az esetlegesen felmerülő hitel és kamatköltségeket is. Mindezektől 
remélhetjük a pályázati kedv fellendülését, a helyi gazdaság stabilizálását és a 
kedvezőtlen demográfiai adottságok változását. 
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2.5 SWOT elemzés  
Erősségek Gyengeségek 

- A térség természeti adottságai 
kedveznek a horgász és vadász  
turizmusnak és a megújuló energia 
hasznosításnak 

- Helyi termékekkel kapcsolatos 
kezdeményezések 

- Gazdag helyi történelem és 
hagyományok 

- Két város is a helyi akciócsoport 
területén belül található 

- Megyeszékhely külterülete is 
kapcsolódik a HACS-hoz 

- kialakulóban lévő együttműködés, 
összefogás szándéka 

- A térség természeti adottságainak 
kiaknázására nem elegendő 
turisztikai infrastruktúra, helyi 
tudásszint 

- A helyi termékekkel kapcsolatos 
kezdeményezések elszigeteltek, az 
összefogás nem jellemző 

- A fenntartható, környezetbarát 
gazdálkodással kapcsolatos 
tapasztalatok hiánya 

- falvak elöregedőben vannak 
-  szolgáltatás és közösség 

hiányosak,  
- magas a munkanélküliség 

Lehetőségek Fenyegetések 
- Támogatott vidékfejlesztési és 

területfejlesztési beruházások 
- A térségben elindult, tervezett 

hagyományerősítő kezdeményezések, 
rendezvények, civil összefogás 

- A térség településein jellemző önkéntes 
munka, kezdeményezések 

- Növekvő belső piaci igények a helyi 
előállítású élelmiszerekre 

- A közeli nagyváros, mint felvevő piac 
szerepének erősödése 

- A LEADER pályázatokkal 
kapcsolatos csökkenő pályázói 
aktivitás 

- A fiatalok elvándorlása a térségből  
- Kedvezőtlen gazdasági helyzet 

kialakulása 
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3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

3.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 
 

2013-ra a fejlesztések hozzájárulnak a Zselic jobb ismertségéhez, a turizmus 
fellendüléséhez és a helyi vállalkozók együttműködése javulni fog. A ZSELICI 
Lámpások gazdasági diverzifikációját a „termékarc filozófia” települési, majd térségi 
kiterjesztésével, a „termékarcot” hordozó helyi mikro vállalkozások 
humánerőforrásainak és fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével, a lakosság 
életminőségének javításával, a térségi turizmus helyzetbe hozásával, a turisztikai alapú 
gazdaságfejlesztéssel, az egymásra épülés és szinergia erősítésével, együttműködési 
hálózatok létrehozásával kívánjuk elérni. Szeretnénk, ha minden településnek jellemző 
terméke lenne. A stratégia célja nem egyszerűen az, hogy valamiféle értékes szigetet 
hozzon létre, öncélúan megőrizze elődeink életmintáját. A mélyebb és értékesebb célja 
az, hogy fenntartható, élhető globális világ egy helyi alternatíváját létrehozza, 
bemutassa, sőt, életmódját is ahhoz igazítsa. A célkitűzések megvalósítása kapcsán, a 
partnerségen alapuló LEADER megközelítést érvényesítjük, továbbá felkarolunk 
minden olyan helyi kezdeményezést, (önkormányzati, civil, vállalkozói) melynek 
pozitív hatása van településeinkre és biztosítja a fenntartható fejlődést.  

 

3.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez
  
A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Akciócsoport stratégiája 3 
célkitűzést tartalmaz. 

A stratégia készítésénél fő célként a térségben működő mikro- és kisvállalkozások 
fejlesztését, illetve a tradicionálisan mezőgazdasági területen más gazdasági szférához 
tartozó tevékenységek honosítását tűzte ki célul. Ahhoz, hogy mindezek 
megvalósulhassanak a fejlesztési lehetőségekhez igazodva a feltételek megteremtése 
az elsődleges cél. 

Ezért az általunk megfogalmazott prioritások szoros kapcsolatban vannak egymással 
és szándékaink szerint erősítik egymást. 

Az új tevékenységek honosításához első sorban az itt élő emberek képzésén keresztül a 
számában magas szakképzetlen munkanélküli réteg bevonásával kell megteremteni a 
személyi feltételeket. Fontos feladat az itt élő lakosság helyben tartása. Ennek két fő 
intézkedése a megfelelő jövedelemszerző lehetőségek támogatása, illetve a helyi 
közösségek támogatásán keresztül a patriotizmus erősítése. 
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Fontos jövedelem szerző lehetőségnek tartjuk a térségi turizmus fejlesztését, melyhez 
meg kell teremteni a személyi és tárgyi feltételeket, utalva a megfelelő képzésekre – 
személyi oldalról – illetve megfelelő eszközöket kell teremteni a térségi átfogó 
kulturális és szabadidős programok rendszerbe szervezéséhez. Új turisztikai 
termékekkel kell megjelenni, melyek speciális fogyasztói igényeket képesek 
kielégíteni, mivel versenyezni nem tudunk a tömeg turisztikai termékekkel. 

Ehhez a prioritáshoz szorosan kapcsolódik a kulturális örökség, táji hagyományok 
megőrzése prioritás, mivel a meglévő értékeket bemutatható állapotba kell hozni, a 
meglévő hagyományokból terméket kell előállítani a térségnek. A falu megújítás a 
természet és épített környezet állapota elsődleges feltétele a turisztikai tevékenység 
kiszélesítésének. 

A térségben mezőgazdasági tevékenység egyre kisebb lélekszámnak tud állandó, stabil 
megélhetést biztosítani. Ezért feltétlenül szükséges, hogy az itt megtermelt 
mezőgazdasági termények helyi feldolgozásával további munkahelyek létesüljenek, 
illetve a feldolgozó tevékenységgel nőjön a terület jövedelemtermelő képessége. 
Mindez természetesen elképzelhetetlen megfelelően szervezett marketing tevékenység 
nélkül, valamint új mikró vállalkozások létrehozása nélkül. 

Az általunk megalkotott prioritások és intézkedések közül elsődlegesen fontosnak 
tartjuk, hogy a tevékenység összehangolt és egységes legyen. Először létre kell 
hoznunk a megfelelő információs rendszert. A következő feladat a tárgyi-, személyi és 
környezeti feltételek megteremtése, s ezután lehet csak a stratégiában megfogalmazott 
termékarc részeinek támogatására egy változatos működőképes vidéki gazdasági 
struktúra kialakítására. 

Stratégiánk megvalósulása esetén feltétlen számítunk arra, hogy megáll a népesség 
csökkenése, csökkeni fog a regisztrált és regisztrálatlan munkanélküliek aránya, 
megáll az értelmiségiek elvándorlása. Számottevő bevételt hoz a térségnek a turisztika 
és az idelátogatókat helyben készült termékekkel tudjuk ellátni, valamint az itt készült 
termékeket meg tudjuk jelentetni más piacokon is. Jelentősen javul a táj állapota, 
falvaink, kisvárosaink megújulnak, országos és európai hírnevet szereznek 
rendezvényeink és ki tud törni a térség az elmaradottságból.  

 

3.3  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései 
 

I. célkitűzés:  Termékarcú vállalkozások kialakítása és korszerűsítése 

II. célkitűzés:  Térségi turizmus fejlesztése 
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III. célkitűzés: Vidéki örökség, kulturális és sport értékek megőrzése 

 

I. célkitűzések:  Termékarcú vállalkozások kialakítása és korszerűsítése.  

A Hacs településeinek többségén kizárólag mikro- és kisvállalkozások 
működnek, akik máshonnan nem tudnak vissza nem térítendő támogatást 
szerezni a fejlesztéseikhez csak tőlünk. A mai világban nagy hangsúlyt kell 
fektetni az a helyi termelők, őstermelők által előállított termékekre és 
szolgáltatásokra, ezeknek a fejlesztése a fő cél. A célkitűzéshez sorolt 
intézkedések a mikro- és kisvállalkozások és őstermelők fejlesztése, Helyi 
termelők, vállalkozások fejlesztése, piacra juttatása, marketing fejlesztést 
céloznak meg. 

II. célkitűzés: Térségi turizmus fejlesztése.  

A Zselic adta táji szépségeket fel kell tárni a nem itt lakók számára és be 
kell mutatni a településen megtalálható helyi termékek, szállások, éttermek 
tulajdonságait, minőségét. A célkitűzéshez sorolt intézkedések a termékarcú 
termékcsomagok, turisztikai szálláshelyek kialakítása és fejlesztése, 
termékarcú turisztikai marketingtevékenységek működtetése, rendezvények, 
rendezvénysorozatokat, szálláshelyek létrehozását célozzák meg. 

III. célkitűzés: Vidéki örökség, kulturális és sport értékek megőrzése.  

A Hacs településeinek mindegyikén található olyan kulturális érték, amit a 
jövő nemzedék számára meg kell őrizni, fent kell tartani. A célkitűzéshez 
sorolt intézkedések a vidéki örökség megőrzését, kulturális és sport értékek 
megőrzését és falufejlesztést céloznak meg. 

 

 

3.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia legalacsonyabb, de legfontosabb szintje a HPME.  
A HPME a megjelenő LEADER jogcímrendelet alapján az intézkedések alapját 
képezi. A beérkezett projektötletek és az előző két kör pályázati tapasztalatai alapján 
kerültek meghatározásra a LEADER intézkedések. 6 darab LEADER intézkedés és 4 
darab UMVP III-as tengelyes jogcím került bele a HVS-be. 
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3.4.1. Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport és gasztronómiai helyi 
rendezvények szervezése 

  

Témakör Életminőség/diverzifikáció (413) 
Célkitűzés Térségi turizmus fejlesztése 

 
Helyzet/ adottság :  
A Zselici hagyományokra épülő rendezvények (Falunapok, egyházi hagyományokra 
épülő események, stb.) egymástól külön szerveződnek. Mivel többségében hátrányos 
helyzetűek, a térségnek nincsenek egységes arculatú, egymásra épülő, egymás 
adottságait figyelembevevő és kihasználó rendezvény- és programsorozatai. Az 
ezekhez szükséges tapasztalat és a technikai feltételek hiánya is hozzájárul ehhez. 
 
Probléma/ lehetőség: 
A térség települései közötti kommunikáció hiánya következtében az önkormányzatok, 
civil szervezetek és vállalkozók által szervezett rendezvények külön-külön nagy 
értéket képviselnek, de ha összefogással folyamatos rendezvény füzért alkotnának a 
térség turizmusa szempontjából egységesebb kínálatot adhatnának. Másik probléma, 
hogy sok esetben hiányoznak a megfelelő tapasztalati,  technikai adottságok.  
 
Megoldási javaslat: 
Térségi együttműködéssel az egész évet átölelő programkínálat, rendezvénysorozat 
kialakítása a Zselici Lámpások HACS területén fellelhető kedvező táji, természeti 
adottságok, sport, gasztronómia és kulturális értékek megismertetésével, illetve a helyi 
hagyományok felelevenítésével. A rendezvényhez szükséges tárgyi feltételek 
megteremtése a programok magas színvonalú lebonyolítása érdekében.  
 
Rendezvény szervezésére, lebonyolítására, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésére, 
marketingtevékenysége. 
 
Eredmény: 
Színvonalas, regionális és kistérségi szintre kiterjedő programok, rendezvények 
szervezése, mely később országos szintű rendezvénnyé válhat, mellyel képes 
megjeleníteni a mai kornak megfelelő színvonalú kultúrértékeket, hagyományokat.  
 
 
Érintett települések köre: 
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Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, 
Kaposvár(külterülete), Kercseliget, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, 
Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, 
Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, 
Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál  
 
 

3.4.2. Falvak életminőségének javítása 
 

Témakör Életminőség/diverzifikáció (413) 

Célkitűzés 
Vidéki örökség, kulturális és sport értékek 
megőrzése 

 

Helyzet/ adottság: 

A térség egyik legnagyobb értéke a kulturális értékeinek, kézműves hagyományainak 
ápolása, a népi kismesterségek jelenléte a hátrányos helyzetű településeken. Ezeket az 
értékeket igyekezett felkutatni, bemutatni a korábbi mintaprojektként megvalósított 
Élményporta Program, melynek következtében bemutatásra került a kézműves 
hagyományok ápolása és ezen túlmenően a térség látnivalóinak, természeti-, táji 
értékeinek szépsége. Térségünkben jelentős szerepet játszik a sport is, ennek a 
kihasználása, ápolása elengedhetetlen. Fontos még a települések élhetőbbé tevése, a 
közbiztonság jobbá tétele. 

 

Probléma/ lehetőség: 

Problémaként jelentkezik a sport értékek, kulturális értékek, kézműves hagyományok 
és népi kismesterségek bemutatását szolgáló ingatlanok minőségi állagromlása, 
infrastruktúra elmaradottsága, tárgyi eszközök elhasználódása és hiánya, szervezett 
bemutatkozási lehetőségek hiánya (marketing). A települések állapota leromlott, ami 
az elöregedésnek és a nem megfelelő közbiztonságnak is köszönhető. 

 

Megoldási javaslat : 
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A HACS területén kulturális és kézműves hagyományok, népi kismesterségek által 
képviselt, kihalóban lévő értékek megőrzésére, ezen értékeknek védelmére, 
gondozására, a hagyományos kézműves és iparos szakmáknak fennmaradására. A 
különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak, mesterségeinek 
bemutathatóságának elősegítése. Bemutató eszközök vásárlása. Bemutató eszközök, 
tradicionális eszközök vásárlása, felújítása. Hagyományos tevékenység, 
hagyományőrző csoportok által képviselt népi kultúra bemutatását szolgáló 
eszközbeszerzése. Sport tevékenységhez köthető eszközbeszerzés, épület felújítás, 
tereprendezés. A település megjelenésében szereppel bíró, vagy közösségi célra 
használt épületek, épületrészek külső és belső felújítására, korszerűsítésére, új 
építmények kialakítására. A település környezetét és megjelenését javító fásítási, 
parkosítási, falukép javítási fejlesztésekre.A települések biztonságosabbá tételéhez 
kamerarendszer kialakítására.Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett játszó, 
sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására. 

Eredmény: 

A program sikeres végrehajtása esetén a térség ismertebb lesz a kézművesek és a népi 
kismesterségek művészein keresztül. A térség hagyományai, értékei megőrződnek. 
Turisztikai attrakcióként is megjelennek, ezáltal magas minőségű szolgáltatást 
nyújtanak az idelátogató vendégek számára. A sport szervezetek jobb körülmények 
között tudnak felkészülni, így eredményesebbek lesznek és öregbítik a térség hírnevét. 
Vonzóbbá és biztonságosabbá válnak a települések. 

Érintett települések köre: 
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, 
Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár(külterülete), 
Kercseliget, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagyberki, Orci, 
Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, 
Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, 
Zselicszentpál  

3.4.3. Városok életminőségének javítása 
 

Témakör Életminőség/diverzifikáció (413) 

Célkitűzés 
Vidéki örökség, kulturális és sport értékek 
megőrzése 
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Helyzet/ adottság: 

A térség egyik legnagyobb értéke a kulturális értékeinek, kézműves hagyományainak 
ápolása, a népi kismesterségek jelenléte a hátrányos helyzetű településeken. Ezeket az 
értékeket igyekezett felkutatni, bemutatni a korábbi mintaprojektként megvalósított 
Élményporta Program, melynek következtében bemutatásra került a kézműves 
hagyományok ápolása és ezen túlmenően a térség látnivalóinak, természeti-, táji 
értékeinek szépsége. Térségünkben jelentős szerepet játszik a sport is, ennek a 
kihasználása, ápolása elengedhetetlen. Fontos még a települések élhetőbbé tevése, a 
közbiztonság jobbá tétele. 

Probléma/ lehetőség: 

Problémaként jelentkezik a sport értékek, kulturális értékek, kézműves hagyományok 
és népi kismesterségek bemutatását szolgáló ingatlanok minőségi állagromlása, 
infrastruktúra elmaradottsága, tárgyi eszközök elhasználódása és hiánya, szervezett 
bemutatkozási lehetőségek hiánya (marketing). A települések állapota leromlott, ami 
az elöregedésnek és a nem megfelelő közbiztonságnak is köszönhető. 

Megoldási javaslat : 

A HACS területén kulturális és kézműves hagyományok, népi kismesterségek által 
képviselt, kihalóban lévő értékek megőrzésére, ezen értékeknek védelmére, 
gondozására, a hagyományos kézműves és iparos szakmáknak fennmaradására. A 
különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak, mesterségeinek 
bemutathatóságának elősegítése. Bemutató eszközök vásárlása. Bemutató eszközök, 
tradicionális eszközök vásárlása, felújítása. Hagyományos tevékenység, 
hagyományőrző csoportok által képviselt népi kultúra bemutatását szolgáló 
eszközbeszerzése. Sport tevékenységhez köthető eszközbeszerzés, épület felújítás, 
tereprendezés. A település megjelenésében szereppel bíró, vagy közösségi célra 
használt épületek, épületrészek külső és belső felújítására, korszerűsítésére, új 
építmények kialakítására. A település környezetét és megjelenését javító fásítási, 
parkosítási, falukép javítási fejlesztésekre. A települések biztonságosabbá tételéhez 
kamerarendszer kialakítására. Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett játszó, 
sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására. 

Eredmény: 

A program sikeres végrehajtása esetén a térség ismertebb lesz a kézművesek és a népi 
kismesterségek művészein keresztül. A térség hagyományai, értékei megőrződnek. 
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Turisztikai attrakcióként is megjelennek, ezáltal magas minőségű szolgáltatást 
nyújtanak az idelátogató vendégek számára. A sport szervezetek jobb körülmények 
között tudnak felkészülni, így eredményesebbek lesznek és öregbítik a térség hírnevét. 
Vonzóbbá és biztonságosabbá válnak a települések. 

Érintett települések köre: 
Kadarkút, Nagybajom 

 

3.4.4 Helyi marketing fejlesztése 
 

Témakör Versenyképesség (411) 

Célkitűzés 
Termékarcú vállalkozások kialakítása és 
korszerűsítése 

 

Helyzet/ adottság: 

A HACS területén többségében mikrovállalkozások, őstermelők és egyéni vállalkozók 
tevékenykednek. Ismertségük nagyon alacsony, általában csak a közvetlen 
környezetük ismeri őket. 

Probléma/ lehetőség: 

A mikrovállalkozások, őstermelők tőkehiánya jelentős. Ebből adódóan saját erőből 
éppen csak stagnálnak, fejleszteni képtelenek. Jó, ha nem adják vissza vállalkozásukat 
és nem növelik a munkanélküliek számát. Az ismeretségük is nagyon alacsony a 
vásárló közönség körében. 

Megoldási javaslat: 

Támogatni kell a mikrovállalkozásokat, őstermelőket, hogy az általuk előállított 
termékeket, szolgáltatásokat minél nagyobb körben be tudják mutatni, meg tudjanak 
jeleni a világhálón is és a hozzá kapcsolódó eszközöket be tudják szerezni. 

Eredmény: 

A támogatással a vállalkozások és őstermelők elérhetőbbé válnak, megismerik a 
munkájukat, így a bevételük is növekedhet, ami munkaerő növekedést eredményezhet 
a térségben. 

Érintett települések köre: 



Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

26 

 

Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, 
Kaposvár(külterülete), Kercseliget, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, 
Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, 
Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, 
Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál  

 

3.4.5. Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése 

 
Témakör Versenyképesség (411) 

Célkitűzés 
Termékarcú vállalkozások kialakítása és 
korszerűsítése 

 

Helyzet/ adottság: 

A térségben jellemzően alacsony a vállalkozások és őstermelők száma többek között 
ezért is magas a munkanélküliségi ráta. A térségi adottságok lehetővé tennék, hogy 
minél több mikro- és kisvállalkozás és őstermelő fejlődjön, jöjjön létre ezzel segítve új 
munkahelyek létrejöttét és a helyi gazdaság fejlődését.  

Probléma/ lehetőség: 

A termékarcú mikro- és kisvállalkozások és őstermelő tőkehiánya jelentős. Ebből 
adódóan saját erőből éppen csak stagnálnak, fejleszteni képtelenek. Jó, ha nem adják 
vissza vállalkozásukat és nem növelik a munkanélküliek számát.  

Megoldási javaslat: 

Támogatni kell a mikro- és kisvállalkozásokat és az őstermelőket a helyben előállított 
termékekhez kötődő alapanyag előállítástól, a feldolgozáson keresztül az értékesítésig. 
Új épület építése, felújítása, eszközbeszerzése, gépbeszerzésre, alapanyag beszerzésre. 
Kapcsolódó marketingtevékenységre. 

Eredmény: 

Helyben készített termékek előállítását célzó komplex fejlesztések támogatásával új 
munkahelyek létrejötte, ebből adódóan a munkanélküliség csökkenése, a támogatott 
helyi vállalkozások bruttó hozzáadott értékének növelése, a települési (helyi) gazdaság 
élénkülése várható.  
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Érintett települések köre: 
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, 
Kaposvár(külterülete), Kercseliget, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, 
Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, 
Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, 
Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál  
 

3.4.6.. Falusi szálláshelyek létrehozása, fejlesztése és szolgáltatás bővítése 
 

Témakör Versenyképesség (411) 
Célkitűzés Térségi turizmus fejlesztése 
 

Helyzet/ adottság: 

A térség természeti-, táji, épített örökségei, hagyományőrzési adottságai kiválóak. 
Ezzel szemben a turizmus fejlődésének egyik akadálya, hogy a települések 
többségében nem alakult ki, nem jött létre megfelelő számú szálláslehetőség. Ebből 
fakadóan az idelátogató vendégek rövid időt töltenek el a térségben. Érződik a 
nagyobb létszámú minőségi, valamint a kisebb létszámú, de színvonalas szálláshelyek 
szükségessége.  

Probléma/ lehetőség: 

A jelenlegi többségében falu turizmusra épülő szálláshely kínálat sem minőségében, 
sem mennyiségében nem elégíti ki a XXI. századi igényeknek megfelelő 
követelményeket. Több meglévő szálláshely felújításra, bővítésre szorulna, a 
szálláshelyek szolgáltatásának hiánya vagy minősége is problémaként jelentkezik.  

Megoldási javaslat: 

Szükséges a turisztikai szálláshelyek (panziók, falusi-, tanyasi turizmus körébe tartozó 
szállások, diákszállók, stb.) felújítása, korszerűsítése, további szálláshelyek kialakítása 
mind férőhelyek, mind szolgáltatások, mind színvonal tekintetében. A szálláshelyek 
minőségi színvonalának fejlesztése létfontosságú a térségi turizmus számára. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szálláshely minél több turisztikai attrakciót kínáljon az idelátogatók 
számára. Jelen HPME megoldást hozhat azok számára akik eddig nem tudtak 
megfelelni a 4 napraforgós minősítésnek, mivel 2 és 3 napraforgós falusi szálláshelyek 
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is kialakíthatóvá válnak és így az igazi falusi turizmus elérhetővé válik majd az 
odalátogatók számára. 

Eredmény: 

A fejlesztések eredményeként mennyiségi és minőségi szálláshely jönne létre, ezáltal 
nőne a térségben eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a turizmushoz kapcsolódó 
szolgáltatások iránti igény.  

Érintett települések köre: 
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, 
Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, 
Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, 
Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, 
Zselicszentpál  
 

3.4.7. Falumegújítás és fejlesztés 
 

Témakör Falumegújítás és fejlesztés (322) 
Jogcím Falumegújítás és fejlesztés 
HPME-hez rendelt forrás  

Célkitűzés Vidéki örökség, kulturális és sport értékek 
megőrzése 

Kód - 
 

Helyzet/ adottság: 

A térség természeti-, táji, épített örökségi adottságai kiválóak. Ehhez képest a 
települések állapota leromlott. A főterek nem igazán meghatározó arculattal bíró, 
köztéri funkciót biztosító és közcélt szolgáló tér szerepét képesek betölteni.  

Probléma/ lehetőség: 

A térség településeinek nagy részén a település központok, középületek, intézmények, 
közterek állaga nagymértékben romlott. Ezáltal a helyi emberek településekkel 
szembeni komfortérzet hiánya nő, mely kihat életminőség érzésükre is. Az 
idelátogatók számára a település nem képes megmutatni igazi arcát, ezáltal 
jelentéktelen, tömeg település látszatát kelti.  
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Megoldási javaslat: 

Elengedhetetlen a falumegújítási program végrehajtása, ezen belül a települések 
sajátos arculatának, falu központjainak, lakókörnyezetének, köztereinek, parkjainak, 
pihenőterületeinek, sétányainak és egyéb közterületeinek, játszótereinek stb. felújítása, 
kialakítása. Új piacterek megnyitása és a meglévők fejlesztése. A védelem alatt nem 
álló, közösségi és gazdasági célokat szolgáló, illetve a település megjelenésében 
jelentős szereppel bíró épületek külső felújítása. A környezet és falukép szebbé tétele. 

Eredmény: 

A települések megújulásával a település központok, közterek funkcionálisan betöltik 
szerepüket, a lakosság település iránti komfort érzete nő, életminősége javul. 
Turisztikai szempontból a települések iránti látogatottsági igény növekszik.  

Érintett települések köre: 
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, 
Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, 
Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, 
Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, 
Zselicszentpál  

3.4.8. Vidéki örökség megőrzése 
 

Témakör Vidéki örökség megőrzése 
Jogcím Vidéki örökség megőrzése 
HPME-hez rendelt forrás  

Célkitűzés 
Vidéki örökség, kulturális és sport értékek 
megőrzése 

Kód - 
 

Helyzet/ adottság: 

A térségben fellelhető természeti-, táji, kulturális és a hagyományokra épülő örökségek 
mellett legfontosabb az épített örökségeink megóvása, megőrzése. A településeken 
fellelhető épített és természetes örökségei fokozatosan leépülnek, állapotuk romlik, 
eltűnnek a természeti és történeti tájelemek.  

Probléma/ lehetőség: 
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A térségben több látnivaló is van (nyári lak, kúria, templom, stb.), amelyek kivétel 
nélkül felújításra szorulnak. Nagyrészük főleg forrás hiány miatt leromlott állapotú és 
rontja a településképet.  

Megoldási javaslat : 

A térség egyik kiemelt feladata kulturális, a védett épített és természetes örökségünk 
és táji elemek (vizek és természetvédelmi területek környékének javítása, stb.) 
rendbetétele, megőrzése, ezért fontos a faluképet, az épített és természeti örökségeket 
javító beruházások támogatása, illetve ezek állapotának megóvása, megőrzése. 

Eredmény: 

A települések összképe megőrizhető, a települési kép és környezet javul, ezáltal 
turisztikai vonzerejének növekedésével számolhatunk. További eredmény az épített, 
természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása.  

Érintett települések köre: 
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, 
Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, 
Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, 
Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, 
Zselicszentpál  
 

3.4.9. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 
 

Témakör Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 
Jogcím Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 
HPME-hez rendelt forrás  

Célkitűzés 
Termékarcú vállalkozások kialakítása és 
korszerűsítése 

Kód - 
 

Helyzet/ adottság: 

A térségben jellemzően alacsony a vállalkozások száma többek között ezért is magas a 
munkanélküliségi ráta. A térségi adottságok lehetővé tennék, hogy minél több 
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termékarcú mikrovállalkozás fejlődjön, jöjjön létre ezzel segítve új munkahelyek 
létrejöttét és a helyi gazdaság fejlődését. 

Probléma/ lehetőség: 

A mikrovállalkozások tőkehiánya jelentős. Ebből adódóan saját erőből éppen csak 
stagnálnak, fejleszteni képtelenek. Jó, ha nem adják vissza vállalkozásukat és nem 
növelik a munkanélküliek számát.  

Megoldási javaslat: 

Kiemelten fontos feladat a térségben lévő „mikrovállalkozások fejlesztési 
projektjeinek támogatása, új vállalkozások létrejöttének segítése (beruházás, 
vállalkozásindítás a kezdeti személyi költségekre kiterjedően), hogy megerősödve a 
térség gazdaságának meghatározó részét képezzék 

Eredmény: 

A termékarcú mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésnek támogatásával új 
munkahelyek létrejötte, ebből adódóan a munkanélküliség csökkenése, a támogatott 
helyi vállalkozások bruttó hozzáadott értékének növelése, a települési (helyi) gazdaság 
élénkülése várható.  

Érintett települések köre: 
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, 
Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, 
Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, 
Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, 
Zselicszentpál  
 

3.4.10. A turisztikai tevékenységek ösztönzése 
 

Témakör A turisztikai tevékenységek ösztönzése 
Jogcím A turisztikai tevékenységek ösztönzése 
HPME-hez rendelt forrás  
Célkitűzés Térségi turizmus fejlesztése 
Kód - 
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Helyzet/ adottság: 

A térség természeti-, táji, épített örökségei, hagyományőrzési adottságai kiválóak. 
Ezzel szemben a turizmus fejlődésének egyik akadálya, hogy a települések 
többségében nem alakult ki, nem jött létre megfelelő számú szálláslehetőség. Ebből 
fakadóan az idelátogató vendégek rövid időt töltenek el a térségben. Érződik a 
nagyobb létszámú minőségi, valamint a kisebb létszámú, de színvonalas szálláshelyek 
szükségessége.  

Probléma/ lehetőség: 

A jelenlegi többségében falu turizmusra épülő szálláshely kínálat sem minőségében, 
sem mennyiségében nem elégíti ki a XXI. századi igényeknek megfelelő 
követelményeket. Több meglévő szálláshely felújításra, bővítésre szorulna, a 
szálláshelyek szolgáltatásának hiánya vagy minősége is problémaként jelentkezik.  

Megoldási javaslat: 

Szükséges a turisztikai szálláshelyek (panziók, falusi-, tanyasi turizmus körébe tartozó 
szállások, diákszállók, stb.) felújítása, korszerűsítése, további szálláshelyek kialakítása 
mind férőhelyek, mind szolgáltatások, mind színvonal tekintetében. A szálláshelyek 
minőségi színvonalának fejlesztése létfontosságú a térségi turizmus számára. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szálláshely minél több turisztikai attrakciót kínáljon az idelátogatók 
számára. 

Eredmény: 

A fejlesztések eredményeként mennyiségi és minőségi szálláshely jönne létre, ezáltal 
nőne a térségben eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a turizmushoz kapcsolódó 
szolgáltatások iránti igény.  

Érintett települések köre: 
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, 
Gige, Hajmás, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, 
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, 
Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, 
Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, 
Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, 
Zselicszentpál  
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3.5 A HVS-ben megjelenő környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok 
 

3.5.1 A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatnia kell a természeti értékek, a biológiai 
sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését; 

Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat során az 
erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a környezet korlátozott eltartóképességét és 
a helyi természeti adottságokat; 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekedjen a szennyezések és a hulladékok kibocsátásának 
megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások minimalizálására (a helyi környezetet 
csak az eltartó-képességéig terheli); 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnie kell a mezőgazdaság okozta kedvezőtlen 
környezeti hatásokat; különösen nem erősítheti az elsivatagosodás, az éghajlatváltozás, a 
szélsőséges vízjárás, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, továbbá nem vezethet a 
különböző környezeti rendszerek közötti szennyezés-átterhelésekhez; 

Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, agrotechnika) 
és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket minimalizálni kell; 

Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a 
hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

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

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

Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható energiapolitika, az 
ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 

3.5.2 A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

Prosperáló vidéki gazdaság: Segítse elő a magas hozzáadott értéket előállító gazdálkodást, a 
mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás stabilitását és kiszámíthatóságát; 

Integrált termékpolitika: Segítse elő az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy a 
termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékek és 
szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés és 
fogyasztás irányába mutasson; 
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Decentralizált vidékfejlesztés: Nem vezethet a mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan 
koncentrációjához, és elő kell segítenie a vállalkozások sokszínűségét, verseny-egyenlőségét ; 

„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást, 
támogassa a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást; 

„Dolgozz helyben”: Segítse elő a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások fejlődését, a 
családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogassa a falusi életmód, a 
hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését; 

Minőségi termékek, innováció: Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív 
gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést; 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű termékek (pl. 
hungarikum) előállítását; 

Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítse a térségen, településen belüli termék 
feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi kapcsolatainak 
javítását.  

 

3.5.3 A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

Helyi  ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:  Segítse elő, hogy az erőforrások 
használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi közösségek érdekeit szolgálja.  

Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a szegénység 
leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához; 

Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését az 
információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások, 
szolgáltatások kiépítését; 

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

Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra utaltságának 
felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának javítását; 

Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások értékvédő, 
takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell megvalósítani, oly módon, 
hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlősége is biztosított legyen;  

Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és szakmai 
szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil társadalom 
önszerveződését és fejlődését. 

 



Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

35 

 

3.6 A HVS-ben felírt HPME-k a következő két csoportra oszthatók: 
 

1. Forrásallokációban LEADER forrással párosított HPME-k: 

a. Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport és gasztronómiai helyi 
rendezvények szervezése 

b. Falvak életminőségének javítása 

c. Városok életminőségének javítása 

d. Helyi marketing fejlesztése 

e. Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése, piacra juttatása 

f. Falusi szálláshelyek létrehozása, fejlesztése és szolgáltatás bővítése 

g. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 

h. A turisztikai tevékenységek ösztönzése 

i. Vidéki örökség megőrzése 

j. Falumegújítás és fejlesztés 

 

2. Forrással nem párosított, de tartalmilag a HVS szempontjából fontos HPME-k: 

Jelen HVS nem tartalmaz ilyen HPME-t. 
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4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések 
 

4.1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-gyűjtés 
 

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
felülvizsgálata alatt a központi útmutatások betartása mellett teljes nyilvánosságot 
biztosított. A HACS a honlapján (www.zselicilampasok.hu) tájékoztatta a lakosságot a 
felülvizsgálatról, a konzultációs lehetőségekről, a projektötletek beadásáról. 

A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás honlapján 
(www.kadarkutikisterseg.hu) is megjelent a tájékoztató a felülvizsgálatról, a 
projektötlet gyűjtésről, a fórumokról.  

A felülvizsgálat kapcsán négy fórum megtartását terveztük, egy azonban az időjárási 
viszonyok miatt elmaradt. A fórumokon többségében a civil és a gazdasági szektor 
képviselői voltak jelen. A résztvevők aktívak voltak, az előző HVS intézkedései 
mellett új ötletek fogalmazódtak meg. A felhívásokra önkormányzatoktól, civil 
szervezetektől, vállalkozóktól kaptunk projektötleteket, melyek alapját képezték a 
LEADER tervezésnek. 

 

4.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 
  

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS 48 településsel 
alakult 2007-ben. A települések 4 kistérségből tartoznak az Egyesülethez Kadarkúti 
kistérség, a Kaposvári kistérségből, a Marcali kistérségből és a Barcsi kistérségből tart  
A szervezet 5 fős elnökséget és 6 fős munkaszervezetet működtet. Az Egyesületbe 
való belépés nyílt, bárki csatlakozhat. A civil, a köz és az üzleti szféra megfelelő 
arányban képviselteti magát a tagságban és az elnökségben is. 

Az operatív feladatokat a munkaszervezet végzi. Legfontosabb feladatunk az IH által 
előírt feladatok szakmai teljesítése, az akkreditációs feladatoknak való 100 %-os 
megfelelés, és a térségben kivívott szakmai hitelesség megtartása. 

2009 őszétől akkreditált feladatokat is ellátunk. Az akkreditált munkatársak a beérkező 
támogatási kérelmek ügyintézését, előzetes helyszíni szemléket, pontozásokat 
végeznek munkatársaink. Kommunikációs kollegáink tájékoztatást nyújtanak a 
pályázatokkal kapcsolatban. 

http://www.zselicilampasok.hu/
http://www.kadarkutikisterseg.hu/
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Fórumokat szervezünk az egyesülethez tartozó 48 település önkormányzati, civil, 
gazdasági szereplői számára. Segítünk a projektgenerálásban, igény esetén a 
rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. Kiállításokon, konferenciákon 
veszünk részt. Kapcsolatokat ápolunk más akciócsoporttal. Kiadvány készítésével, 
terjesztésével propagáljuk településeinket. Ingyenes jogi- és építészeti tanácsadást 
biztosítunk az érdeklődőknek. 

Jó kapcsolatot alakítottunk az Irányító Hatósággal és a helyi Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal dolgozóival.  
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5. Mellékletek 
 

5.1 A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 
 

A HACS honlapján tájékoztattuk a lakosságot a felülvizsgálatról, konzultációs 
lehetőségekről, projektötlet gyűjtésről. A Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi 
Társulás honlapján is meghirdettük a felülvizsgálatot, a projektötlet gyűjtést, a 
fórumok időpontját és helyszínét.  

Három fórumot tartottunk, ahol az előző HVS intézkedéseihez viszonyítva új ötletek 
fogalmazódtak meg.  

Megtartott fórumok: 

- 2013. március 21. Kadarkút, résztvevők száma 7 fő 

- 2013. március 25. Mosdós, résztvevők száma 7 fő 

- 2013. március 26. Nagybajom, résztvevők száma 7 fő 

Fórumokon résztvevők száma összesen: 21 fő 

A felhívásokra önkormányzatoktól, civil szervezetektől, vállalkozóktól kaptunk 
projektötleteket, melyek alapját képezték a LEADER tervezésnek. 

Beérkezett projektötletek megoszlása: 

Beérkezett projektötletek 

  db % 

Önkormányzatok 23 22 
Civil szervezetek 41 39 
Vállalkozók 40 39 
Összesen 104 100 

Beérkezett projektötletek száma összesen: 104 db 

Civil szervezetek és vállalkozók által benyújtott projektötletek aránya: 78 % 

A HVS elfogadása, HBB megválasztása közgyűlésen történik. 
Közgyűlés időpontja, helye: 2013. április 10. 15.00 óra, Somogy Megyei Vállalkozói 
Központ (Kaposvár, Ond Vezér u. 1. Inkubátorház)  
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5.2 Pénzügyi táblázatok, Forrásallokáció 
 

LEADER TK1 
Célterület Összes 

beérkezett 
(db) 

Összes 
beérkezett (Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(db) 

Jóváhagyott 
támogatás (Ft) 

Kulturális értékek 
megőrzése, kulturális, 

kézműves 
hagyományok, népi 

kismesterségek ápolása 

9 11 035 288 8 10 331 690 

Rendezvény, 
rendezvénysorozatok 

szervezése 

27 43 392 282 20 33 248 365 

Információs adatbanki 
rendszer létrehozása és 

kezelése 

2 13 520 634 1 4 211 019 

Összesen: 38 67 948 204 29 47 791 074 

1.tábla 

LEADER TK2 
Célterület Összes 

beérkezett 
(db) 

Összes 
beérkezett (Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(db) 

Jóváhagyott 
támogatás (Ft) 

Hagyományőrző vagy 
teremtő kulturális, sport 

és gasztronómiai helyi 
rendezvények szervezése 

44 49 666 745 37 41 883 768 

Helyi kulturális és sport 
értékek megőrzése, 

eszközbeszerzés 

53 127 242 179 46 111 348 766 

Helyi alapanyagokból 
előállított alternatív 

energiaforrás előállítása, 
kapcsolódó 

eszközbeszerzés 

1 49 999 999 0 0 

Helyben készített 
termékek előállítását 

célzó komplex 
fejlesztések támogatása 

19 117 068 364 15 84 300 195 
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Információs adatbanki 
rendszer kialakítása, 
eszközbeszerzése és 

marketingtevékenysége 

2 3 433 525 1 1 842 000 

Összesen 119 347 410 812 99 239 4 729 

2.táblázat 

ÚMVP III. tengely TK1 
Jogcím Összes 

beérkezett 
(db) 

Összes 
beérkezett 

(Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(db) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 
Falumegújítás és -

fejlesztés 
33 480 391 659 30 389 692 661 

Vidéki örökség 
megőrzése 

22 543 039 496 0 0 

Mikrovállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

24 209 881 704 8 80 950 783 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

22 377 009 898 16 311 425 134 

Összesen 101 1 610 322 757 54 782 068 578 

3.tábla 

ÚMVP III. tengely TK2 
Jogcím Összes 

beérkezett 
(db) 

Összes 
beérkezett 

(Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(db) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 
Falumegújítás és 

fejlesztés 
13 122 435 473 12 104 003 466 

Vidéki örökség 
megőrzése 

15 130 416 006 14 111 962 889 

Mikrovállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

12 74 344 286 12 71 865 454 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

13 88 279 489 6 33 821 188 

Összesen 53 415 475 254 44 321 2 
997 

4.táblázat 



Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

41 

 

 

ÚMVP III. tengely TK4 
Jogcím Összes 

beérkezett 
(db) 

Összes 
beérkezett 

(Ft) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(db) 

Jóváhagyott 
támogatás 

(Ft) 
Falumegújítás és 

fejlesztés 
32 140 942 712     

Vidéki örökség 
megőrzése 

18 45 727 403     

Mikrovállalkozások 
létrehozása és 

fejlesztése 

13 143 811 111 8 77 146 462 

Turisztikai 
tevékenységek 

ösztönzése 

6 44 585 299 1 9 813 002 

Összesen 69 375 066 525 9 86 959 464 

5.táblázat 

 

Forrásallokáció 
 

Forrásallokáció LEADER TK3 
  
Közösségi célú V. és intézkedés 120 000 000 Ft 
Közösségi célú  VI. intézkedés   20 000 000 Ft 
Közösségi célú III. intézkedés   20 000 000 Ft 
Vállalkozásfejlesztés (I., II., IV. intézkedés) 238 113 262 Ft 
Rendelkezésre álló forrás 398 113 262 Ft 
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5.3. A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok 
 

Fórumok időpontjai, helyszínei 
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Felhívás projektötlet gyűjtésre  

 
 

Közgyűlés időpontja, helyszíne 
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Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás honlapján tájékoztató a 
felülvizsgálatról, a projektötlet gyűjtésről, a fórumokról. 

 



Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

47 

 

5.4. Térképek 
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5.5. Táblázatok (statisztikai adatok összefoglaló táblázatai) 
Demográfiai adatok 2012.01.01. 

 
Megye Település Típus 

Lakó-
népesség 

Terület 
(hektár) 

1 Somogy Bárdudvarnok község 1 202 4856 
2 Somogy Baté község 832 1028 
3 Somogy Böhönye község 2 353 6417 
4 Somogy Bőszénfa község 568 4295 
5 Somogy Cserénfa község 188 1775 
6 Somogy Csoma község 437 843 
7 Somogy Csököly község 1 144 2984 
8 Somogy Fonó község 293 1061 
9 Somogy Gálosfa község 255 1976 
10 Somogy Gige község 344 1319 
11 Somogy Hajmás község 246 1111 
12 Somogy Hedrehely község 398 2551 
13 Somogy Hencse község 344 711 
14 Somogy Jákó község 601 1669 
15 Somogy Kadarkút város 2 583 3974 
16 Somogy Kaposfő község 1 659 2726 
17 Somogy Kaposgyarmat község 94 1107 
18 Somogy Kaposhomok község 498 1148 
19 Somogy Kaposkeresztúr község 330 1980 
20 Somogy Kaposmérő község 2 395 1398 
21 Somogy Kaposújlak község 724 893 
22 Somogy Kaposszerdahely község 969 885 
23 Somogy Kercseliget község 351 1947 
24 Somogy Kisasszond község 177 784 
25 Somogy Kiskorpád község 928 1695 
26 Somogy Kőkút község 610 2023 
27 Somogy Lad község 542 2235 
28 Somogy Mike község 599 3241 
29 Somogy Mosdós község 1 013 1695 
30 Somogy Nagybajom város 3 431 10806 
31 Somogy Nagyberki község 1 457 2174 
32 Somogy Orci község 556 997 
33 Somogy Pálmajor község 378 624 
34 Somogy Patca község 63 496 
35 Somogy Patosfa község 260 1507 
36 Somogy Rinyakovácsi község 149 1109 
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37 Somogy Sántos község 513 1138 
38 Somogy Simonfa község 358 1100 
39 Somogy Szabadi község 274 823 
40 Somogy Szenna község 771 2698 
41 Somogy Szentbalázs község 320 1214 
42 Somogy Szilvásszentmárton község 192 708 
43 Somogy Taszár község 1 973 1729 
44 Somogy Visnye község 237 2438 
45 Somogy Zimány község 580 1297 
46 Somogy Zselickisfalud község 239 2608 
47 Somogy Zselickislak község 318 1039 
48 Somogy Zselicszentpál község 380 1035 

 

Forrás: http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu  

 

5.6. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 
 

 Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Koncepció 2007 

 Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális szolgáltatástervezési 
koncepció 2007 

 KTKT Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2007-2013 

 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

 Új Magyarország Széchenyi Terv 

  A Kaposvári Kistérség Közoktatási Intézkedési terve 2008-2013 

 Somogy Megye Foglalkoztatási Stratégiája 

 A Dél-dunántúli Régió Regionális Innovációs Stratégiája 2004 

 Nemzeti Vidékstratégia 2020 

 Somogy Megye Területfejlesztési Programjának Felülvizsgálata 2002 

 

 

 

http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu
http://www.ktkt.hu/dox/ren21.pdf
http://www.ktkt.hu/dox/ren20.pdf
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5.7. Fenntarthatósági alapelvek 
 

5.7.1. A HVS általános értékei 

Helyi fenntarthatóság: Járuljon hozzá a helyi fenntarthatósághoz, azáltal, hogy nemzeti 
kincsként kezeli az ország egyedülálló mezőgazdasági és természeti adottságait, 
továbbá segítse a térség termék és nyersanyag, energia behozatal kiváltását; 

Globális fenntarthatóság: Járuljon hozzá a globális fenntarthatósághoz, különösen az 
éghajlatváltozás megelőzése, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a 
vízkészletek és a talaj megóvása terén; 

Ökoszociális vidékfejlesztés: Segítse elő a földhasználat strukturális problémáinak 
megoldását és a környezetkímélő, természet-megőrző mezőgazdasági szerkezetváltást; 

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

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

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

Etikus működés: Elő kell segítenie az egészséges termékek előállítását, állatjóléti 
tevékenységet és az etikus termelés és kereskedés kereteinek kialakulását; 

Tudatos élelmiszertermelés és fogyasztás: Segítse elő az élelmiszer termékekkel 
kapcsolatos fogyasztói magatartás javítását és a fenntartható fogyasztási szokások 
elterjesztését. 

 

5.7.2. A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatnia kell a természeti 
értékek, a biológiai sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet 
megőrzését; 

Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és 
tájhasználat során az erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a 
környezet korlátozott eltartóképességét és a helyi természeti adottságokat; 
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Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekedjen a szennyezések és a hulladékok 
kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások 
minimalizálására (a helyi környezetet csak az eltartó-képességéig terheli); 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnie kell a mezőgazdaság 
okozta kedvezőtlen környezeti hatásokat; különösen nem erősítheti az elsivatagosodás, 
az éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti 
hatásait, továbbá nem vezethet a különböző környezeti rendszerek közötti szennyezés-
átterhelésekhez; 

Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, 
agrotechnika) és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket 
minimalizálni kell; 

Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák 
és a hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

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

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

Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható 
energiapolitika, az ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 

5.7.3. A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

Prosperáló vidéki gazdaság: Segítse elő a magas hozzáadott értéket előállító 
gazdálkodást, a mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás 
stabilitását és kiszámíthatóságát; 

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

Decentralizált vidékfejlesztés: Nem vezethet a mezőgazdasági vállalkozások 
indokolatlan koncentrációjához, és elő kell segítenie a vállalkozások sokszínűségét, 
verseny-egyenlőségét ; 

„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi 
önellátást, támogassa a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást; 
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„Dolgozz helyben”: Segítse elő a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások 
fejlődését, a családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogassa a 
falusi életmód, a hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését; 

Minőségi termékek, innováció: Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az 
innovatív gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést; 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű 
termékek (pl. hungarikum) előállítását; 

Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítse a térségen, településen belüli 
termék feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti 
kereskedelmi kapcsolatainak javítását.  

 

5.7.4. A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

Helyi  ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás:  Segítse elő, hogy 
az erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi 
közösségek érdekeit szolgálja.  

Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, 
a szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
felzárkózásához; 

Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, 
hozzáférését az információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi 
szellemi kapacitások, szolgáltatások kiépítését; 

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

Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 
utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom 
kapcsolatának javítását; 

Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások 
értékvédő, takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell 
megvalósítani, oly módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége is biztosított legyen;  

Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil 
és szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki 
civil társadalom önszerveződését és fejlődését. 
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5.8 LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 
 

Intézkedések a 

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

1. számú intézkedés 
1.1. HVS intézkedés megnevezése: 

Helyi marketing fejlesztése 
 

1.1 Kapcsolódó HVS célkitűzés 
megnevezése: 

Termékarcú vállalkozások kialakítása és 
korszerűsítése 

 

1.2. HVS intézkedés leírása: A helyi vállalkozások, őstermelők által 
megtermelt vagy előállított termék vagy 
szolgáltatás megismertetésére irányuló marketing 
fejlesztések támogatása.  

Új honlap kialakítására, meglévők fejlesztésére, 
arculati elemek kialakítására, nyomtatására, 
bemutató kiadványok, névjegykártyák, a 
vállalkozás megismertetését segítő marketing 
elemek támogatására. 

 Kizárólag költséghatékony projektek támogatása 
valósítható meg. 

Maximálisan 10 projekt támogatható. 

 

 

1.3. Támogatási kritériumok: 
- A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a 

fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 

fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen 

felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. 

- Kizárólag marketing kiadás és a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható 
kiadások támogathatók. 

- Maximálisan 10 projekt támogatható. 
- Kötelező társadalmi felelősségvállalás, amiben a pályázó vállalja, hogy a megvalósítást követő 
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naptári év végéig 1 alkalommal a helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket szolgáló 

tevékenységet végez térítésmentesen, mellyel kapcsolatban a felsoroltakból minimum három 

indikátort tartalmazó beszámoló dokumentumot nyújt be. Legalább 1 alkalommal megvalósuló 

helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás 

benyújtását megelőzően meg kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az 

utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. 

 

Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás, jelenléti ív.  

Közösségi érdekeket szolgáló tevékenység: az ügyfél által megvalósított fejlesztés 
eredményéből a helyi társadalom egészének a közös érdekét szolgáló, térítésmentesen 
biztosított hozzájárulás, mely a helyi csoportok esélyegyenlőségéhez szükséges önkéntes 
anyagi vagy természetbeni támogatáson alapul. 

- 1.000.000 FT feletti támogatási összegnél pénzügyi terv és üzleti terv csatolása 
kötelező,(5.12.5., 5.12.6) 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
X Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1.500.000 Ft 

 

1.7.Ügyfélkör: 

székhellyel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikrovállalkozás, lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel rendelkező természetes személy, őstermelő, egyéni vállalkozó. 

 

1.8.Támogatható települések köre: 

Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás, 
Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, 
Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár(külterülete), Kercseliget, Kisasszond, 
Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, 
Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, 
Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csoport_(szociol%C3%B3gia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g
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1.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat (5.12.7) 

1.000.000 FT feletti támogatási összegnél pénzügyi terv és üzleti terv csatolása kötelező,(5.12.5., 
5.12.6) 

A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok)   

Költségvetési összesítő (5.12.8) 

 

1.10 Elszámolható kiadások: 
a) marketing kiadások:  

aa) hirdetések költségei; 

ab) kiadványok, szórólapok, névjegykártyák elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, 
adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); 
ac) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése); 

ad) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei; 

ae)  weboldal elkészítésének költségei. 

b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások támogathatók. 

c) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről 
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének 
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati 
elem. 
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2. számú intézkedés 
 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: 
Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 
megnevezése: 

Termékarcú vállalkozások kialakítása és 
korszerűsítése 

 

2.3. HVS intézkedés leírása Támogatás vehető igénybe az őstermelők, mikro- 
és kisvállalkozások gazdasági fejlesztéseinek 
termék előállítás és szolgáltatás fejlesztés 
támogatására, a vállalkozások megkezdett vagy 
tervezett gazdasági tevékenységéhez szükséges 
ingatlanfejlesztésekre, eszközök, gépek, 
technológiai berendezések beszerzésére.  

Helyi termék (HACS területéről származó 
alapanyagból vagy HACS területén előállított 
termék) előállításához, feldolgozásához, 
tárolásához, továbbfejlesztéséhez, valamint 
értékesítéséhez szükséges ingatlanfejlesztésekre, 
eszközök, gépek, technológiai berendezések 
beszerzésére.  

A fejlesztéshez kapcsolódóan kötelezően a 
vállalkozás marketing tevékenységére a teljes 
projekt összeg minimum 3%-át, de maximum 
10%-át kell fordítani, kisléptékű 
infrastruktúrafejlesztésre a teljes projekt összeg 
maximum 20%-a fordítható. 

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása 
valósítható meg.  

Az intézkedés keretében támogatható a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó épületgépészeti 
rendszerek, berendezések beszerzése. 

Maximálisan 50 projekt támogatható. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: 
- A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a 
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen 
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felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. 
- 1 millió FT feletti támogatási összegnél pénzügyi terv és üzleti terv csatolása 

kötelező,(5.12.5., 5.12.6) 
- 20 millió Ft feletti támogatási összegnél mikrovállalkozásnak, őstermelőnek, egyéni 

vállalkozónak kötelező a jelenlegi átlaglétszám felett plusz 2 fő alkalmazása a fenntartási 
időszak végéig, 

- 20 millió Ft feletti támogatási összegnél kisvállalkozásnak kötelező a jelenlegi átlaglétszám 
felett plusz 5 fő alkalmazása a fenntartási időszak végéig, 

- Eszköz és gépbeszerzésre a maximális támogatási összeg 20.000.000 Ft, 
- Kötelező társadalmi felelősségvállalás amiben a pályázó vállalja, hogy a megvalósítást követő 

naptári év végéig minimum 2 alkalommal a helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket 

szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, mellyel kapcsolatban minden alkalomhoz 

kapcsolódóan a felsoroltakból minimum három indikátort tartalmazó beszámoló 

dokumentumot nyújt be. A 2-ből 1 alkalommal megvalósuló helyi igényeknek megfelelő 

közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően meg 

kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez 

csatolni szükséges. 

 

Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás, jelenléti ív.  

Közösségi érdekeket szolgáló tevékenység: az ügyfél által megvalósított fejlesztés 

eredményéből a helyi társadalom egészének a közös érdekét szolgáló, térítésmentesen 

biztosított hozzájárulás, mely a helyi csoportok esélyegyenlőségéhez szükséges önkéntes 

anyagi vagy természetbeni támogatáson alapul. 

- Maximálisan 50 projekt támogatható. 

- Marketing tevékenységre a támogatási összeg minimum 3%-a maximum 10%-a fordítható 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
X Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 35.000.000 Ft 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csoport_(szociol%C3%B3gia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g
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2.7.Ügyfélkör: 

székhellyel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro és kisvállalkozás, lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, őstermelő, egyéni vállalkozó,  

 

2.8.Támogatható települések köre: 

Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás, 

Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, 

Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár (külterülete), Kercseliget, Kisasszond, 

Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, 

Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, 

Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál 

 

2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

-1 millió FT feletti támogatási összegnél Pénzügyi terv (5.12.6.), üzleti terv (5.12.5), 

- Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat (5.12.7), 

- A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok),  költségvetés(ek),  

- Építési beruházásnál tervdokumentáció és műszaki leírás a Rendeletnek megfelelően. 

- Költségvetési összesítő (5.12.8) 

- Nyilatkozat átlaglétszámról (5.12.9) 

 

2.10. Elszámolható kiadások 
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: 
új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint 
épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 

ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 

bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó 
és egyéb berendezések kiépítése; 

bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 

kiépítése; 
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
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bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és 

berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és 
felhasználása céljából); 

bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása; 
c) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
d) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
e) marketing kiadások: 

ea) hirdetések költségei; 
eb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-

használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); 
ed) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi 

díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei); 
ef) weboldal elkészítésének költségei; 

f) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről 
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének 
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem. 
g) gépbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő gép, munkagép és kiegészítőik 
beszerzése; 
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3.Számú intézkedés 
3.1. HVS intézkedés megnevezése: 

Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport 
és gasztronómiai helyi rendezvények 
szervezése 

 
3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Térségi turizmus fejlesztése 

 

3.3.HVS intézkedés leírása: Kulturális értékmegőrző rendezvények 
támogatására, lebonyolítására, valamint a 
népszokások, népi mesterségek bemutatására, 
helyi értékekre alapozó kulturális, lovas, gasztro, 
művészeti, zenei, kézműves rendezvények, 
rendezvénysorozatok, fesztiválok 
megvalósítására.  

Támogatható a kultúra és értékmegőrzés köré 
szerveződő programok és rendezvények, 
művészeti fesztiválok lebonyolítása, valamint 
kapcsolódó marketing tevékenység.  

A rendezvény helyszíneinek ideiglenes 
infrastrukturális fejlesztése , áram és vízvételi 
hely kialakítása, tereprendezés, a rendezvény 
színvonalas lebonyolításához szükséges eszközök 
beszerzése, előadók, fellépők igénybevételére, 
egészségügyi biztosítás, továbbá étkeztetés a 
támogatási összeg 20%-ig, de maximum 100 eFt-
ig, terembérlet.  

A rendezvényhez kapcsolódóan kötelező 
marketing tevékenységére a teljes projekt összeg 
minimum 3%-át, de maximum 10%-át fordítani. 

 Kizárólag költséghatékony projektek támogatása 
valósítható meg. 

Településenként 1 rendezvény támogatott. 

Maximálisan 49 projekt támogatható. 

Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 
20.000.000 Ft. 

 

3.4. Támogatási kritériumok: 
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- A projekt csak együttműködés keretében valósítható meg.  
- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható.  
- Amennyiben a pályázó az önkormányzati szférához tartozik, kötelező az együttműködés a 

rendezvény megvalósításában legalább egy hagyományőrző, kulturális vagy művészeti 
egyesülettel és amennyiben a pályázó non-profit szervezet vagy egyház kötelező 
együttműködési megállapodás a megvalósítási helyén lévő helyi önkormányzattal, amiben 
mindkét fél vállalja, hogy aktívan részt vesz a rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában és ezt indikátorokkal bizonyítja az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásához.  
Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás, jelenléti ív.  

- Non-profit szervezetek esetén előírás, hogy a létesítő okiratukban szerepeljen a fenti 
feltételeknek megfelelő tevékenység valamelyike. 

- A Rendeletben előírtak mellett kötelezően csatolandó mellékletek 
-  Non-profit szervezetnek legutolsó elfogadott alapszabály másolata 
-  Együttműködési megállapodás(ok) (5.12.1) 
-  Programterv (5.12.3) 
- A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek) , 
- Településenként 1 rendezvény támogatható 
- 1 rendezvényre maximum 500.000 Ft támogatás igényelhető, kivéve, ha a másik 

településsel közösen kerül megrendezésre és az együttműködő másik település 
önkormányzata nyilatkozatban lemond a saját településnek a rendezvényre való jogával, 
abban az esetben a támogatás maximális összege 1.000.000 Ft.  

- Maximálisan 49 projekt támogatható. 
- Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 20.000.000 Ft. 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

 

3.7. Ügyfélkör: 

Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,a HACS területén működő 
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy, 

 

3.8.Támogatható települések köre: 

Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás, 
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Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, 

Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár(külterülete), Kercseliget, Kisasszond, 

Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, 

Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, 

Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál  

3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
- Programterv (5.12.3),   

- Non-profit szervezetnek létesítő okirat másolata,  

- együttműködési megállapodás (5.12.1) 

- A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek) , 

- Költségvetési összesítő (5.12.8) 

 
3.10. Elszámolható kiadások: 

 
a) rendezvény költségei: 

aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; 
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei; 
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 
ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag); 
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége; 
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei 
ai) anyagköltség, alapanyag költség. 

b) marketing tevékenység: 
ba) meghívók, hirdetések költségei; 
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; 

adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; terjesztés költségei; nyomdai 
költségek; fotó és grafikai költségek;) 

bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei; 
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi 

díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei); 
c) infrastruktúra-fejlesztés: 

ca) tereprendezés; 
cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 

berendezések kiépítése; 
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kisértékű tárgyi eszköz; 
e) takarítás 
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f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről 
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének 
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem. 
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4. számú intézkedés 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: 
Falusi szálláshelyek létrehozása, fejlesztése és 
szolgáltatás bővítése 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 
megnevezése: 

Térségi turizmus fejlesztése 

 

4.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe 3 és 2 napraforgós 
minősítésnek megfelelő falusi szálláshelyek 
kialakítására, fejlesztésére; már meglévő, 
szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatások 
kialakítására, a fejlesztéshez kapcsolódó 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére, valamint a 
beruházást népszerűsítő kiadványok készítésére. 
 
Szálláshelyhez nem kötődő:  
 
agro-, vadász-, erdei-, horgász-, vízi-, bor- és 
lovas turizmushoz kapcsolódó szolgáltató 
tevékenységhez épület, építmény kialakításához, 
bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer 
fejlesztéséhez. 
 

A fejlesztéshez kapcsolódóan kötelezően a 
vállalkozás marketing tevékenységére a teljes 
projekt összeg minimum 3%-át, de maximum 
10%-át kell fordítani, kisléptékű 
infrastruktúrafejlesztésre a teljes projekt összeg 
maximum 20%-a fordítható. 

Nem igényelhető támogatás gondnoki lakás, 
szolgálati lakás, az ügyfél saját maga által 
használt lakrésze, a gondnok vagy az ügyfél által 
kizárólagosan használt helyiségek megépítéséhez, 
felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe 
eszköz, berendezés beszerzéséhez. 

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása 
valósítható meg.  

Az intézkedés keretében támogatható a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó épületgépészeti 
rendszerek, berendezések beszerzése. 
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Maximálisan 25 projekt támogatható.  

 

4.4. Támogatási kritériumok: 
- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- A pályázó köteles nyilatkozni, hogy a pályázatból kialakításra került részt nem használja 

magáncélra. 
- A pályázatból felújításra vagy kialakításra került falusi szálláshelynek külön bejárattal kell 

rendelkeznie a vendégek számára. 
- Épület felújításra, bővítésre és új vagy meglévő szolgáltatás fejlesztésére a támogatási 

összeg maximuma 10.000.000 FT 
- Teljesen új szálláshely (a fejleszteni kívánt hrsz-en eddig még nem működött semmilyen 

szálláshely) építésére és létrehozására a maximális támogatási összeg 20.000.000 FT 
- 3 millió FT feletti támogatási összegnél pénzügyi terv és üzleti terv csatolása kötelező 
- Marketing tevékenységre a támogatási összeg minimum 3%-a maximum 10%-a fordítható 
- A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a 
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen 
felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. 

- Kötelező társadalmi felelősségvállalás, amiben a pályázó vállalja, hogy a megvalósítást követő 

naptári év végéig minimum 2 alkalommal a helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket 

szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, mellyel kapcsolatban minden alkalomhoz 

kapcsolódóan a felsoroltakból minimum három indikátort tartalmazó beszámoló 

dokumentumot nyújt be. A 2-ből 1 alkalommal megvalósuló helyi igényeknek megfelelő 

közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően meg 

kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez 

csatolni szükséges. 

 

Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás, jelenléti ív.  

Közösségi érdekeket szolgáló tevékenység: az ügyfél által megvalósított fejlesztés 
eredményéből a helyi társadalom egészének a közös érdekét szolgáló, térítésmentesen 
biztosított hozzájárulás, mely a helyi csoportok esélyegyenlőségéhez szükséges önkéntes 
anyagi vagy természetbeni támogatáson alapul. 

- Maximálisan 25 projekt támogatható. 
 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
X Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csoport_(szociol%C3%B3gia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g
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4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg:  20.000.000 Ft 

 

4.7.Ügyfélkör: 

 

A HACS tervezési területén működő non-profit szervezetek (amennyiben a fejlesztés, a közhasznú 
tevékenységektől eltérő feladat ellátását segíti elő), székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, lakhellyel 
rendelkező mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó, magánszemély. 

 

4.8.Támogatható települések köre: 

Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás, 
Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, 
Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, 
Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, 
Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, 
Zselickislak, Zselicszentpál 

 

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- 3 millió FT feletti támogatási összegnél Pénzügyi terv (5.12.6.), üzleti terv (5.12.5),  
- Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat (5.12.7) 
-     A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek) ,  

-     Építési beruházásnál tervdokumentáció és műszaki leírás a Rendeletnek megfelelően. 

- Költségvetési összesítő (5.12.8) 
 
4.10. Elszámolható kiadások: 
a) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 

aa) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 

ab) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó 
és egyéb berendezések kiépítése; 

ac) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
ad) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 

kiépítése; 
ae) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
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af) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
ag) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
ah) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és 

berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és 
felhasználása céljából); 

ai) vonalas létesítmény építése, helyreállítása; 
b)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának 
bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan 
kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
c) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
d) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
e) marketing kiadások: 

ea) hirdetések költségei; 
eb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-

használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); 
ec) weboldal elkészítésének költségei; 

f) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről 
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének 
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem. 
g) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: 

új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint 
épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
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5.számú intézkedés 
 

5.1. HVS intézkedés megnevezése: 
Falvak életminőségének javítása 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 
megnevezése: 

Vidéki örökség, kulturális és sport értékek 
megőrzése 

 

5.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe olyan kizárólag 
együttműködésen alapuló költséghatékony 
fejlesztésére az alábbiakhoz kapcsolódóan: 

1. A civil szervezetek és egyház esetében az 
alapszabályban, rögzített tevékenységéhez 
kapcsolódó eszközbeszerzéséhez, 
informatikai fejlesztéseikhez (maximum 
2.000.000-Ft). 

2. A település megjelenésében szereppel 
bíró, vagy közösségi célra használt 
épületek, épületrészek külső és belső 
felújítására, korszerűsítésére, új 
építmények kialakítására. 

3. A település környezetét és megjelenését 
javító fásítási, parkosítási, falukép javítási 
fejlesztésekre. 

4. A települések biztonságosabbá tételéhez 
kamerarendszer kialakítására. 

5. Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem 
fedett játszó, sport és atlétikai pálya, 
kerékpáros pálya, gördeszka pálya 
kialakítására. 

6. Az építési beruházások esetében a 
megújuló  energiaforrások hasznosítására. 

7. Tevékenységhez kötődő munkagépek 
beszerzése (önkormányzati kötelező 
feladatok ellátásához gép nem szerezhető 
be). 

Az 1-7 pontban szereplő támogatható célterületek 
közül együttesen több is szerepelhet egy 
támogatási kérelemben. 

A fejlesztéshez kapcsolódóan kötelezően 
marketing tevékenységére a teljes projekt összeg 
minimum 3%-át, de maximum 10%-át kell 
fordítani.  

Kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre a teljes 
projekt összeg maximum 20%-a fordítható. 
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Kizárólag költséghatékony projektek támogatása 
valósítható meg. 

Településenként maximum 2 kérelem 
támogatható. 

Támogatható projektek száma: 50 

Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 
120.000.000 Ft. 

 

5.4. Támogatási kritériumok: 
- A projekt csak együttműködés keretében valósítható meg: 

Amennyiben a pályázó az önkormányzati szférához tartozik, kötelező az együttműködés a 
megvalósításban, végrehajtásban legalább egy hagyományőrző, kulturális vagy művészeti 
civil szervezettel és amennyiben a pályázó non-profit szervezet vagy egyház kötelező 
együttműködési megállapodás a megvalósítási helyén lévő helyi önkormányzattal. (5.12.1) 

- A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 
Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a 
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen 
felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. 

- Marketing tevékenységre a támogatási összeg minimum 3%-a maximum 10%-a 
fordítható. 

- Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 120.000.000 Ft. 
 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 8.000.000 Ft 

(Eszközbeszerzés esetén maximum 2.000.000 Ft) 

 

5.7.Ügyfélkör: 

Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, a HACS területén működő 
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy, 
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5.8.Támogatható települések köre: 

Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás, 

Hedrehely, Hencse, Jákó, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, 

Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár(külterülete), Kercseliget, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, 

Lad, Mike, Mosdós, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, 

Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud, 

Zselickislak, Zselicszentpál 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

Non-profit szervezetnek létesítő okirat másolata,  

Együttműködési megállapodás (5.12.1) 

Térfigyelő rendszer kiépítése esetén az illetékes rendőri szervvel kötött megállapodás 

A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok),  költségvetés(ek),  

Építési beruházásnál tervdokumentáció és műszaki leírás a Rendeletnek megfelelően. 

Költségvetési összesítő (5.12.8) 

 
5.10. Elszámolható kiadások: 

a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: 
új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint 
épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;  

b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:  

c) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának 
bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan 
kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak. 

d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;  

e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;  

f) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről 
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének 
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem. 
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g) gépbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő gép, munkagép és kiegészítőik 
beszerzése; 

h) marketing kiadások: 
ha) hirdetések költségei; 
hb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-

használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); 
hc) weboldal elkészítésének költségei; 
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6. számú intézkedés 
 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: 
Városok életminőségének javítása 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 
megnevezése: 

Vidéki örökség, kulturális és sport értékek 
megőrzése 

 

6.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe olyan kizárólag 
együttműködésen alapuló költséghatékony 
fejlesztésére az alábbiakhoz kapcsolódóan: 

8. A civil szervezetek és egyház esetében az 
alapszabályban, rögzített tevékenységéhez 
kapcsolódó eszközbeszerzéséhez, 
informatikai fejlesztéseikhez (maximum 
2.000.000-Ft). 

9. A település megjelenésében szereppel 
bíró, vagy közösségi célra használt 
épületek, épületrészek külső és belső 
felújítására, korszerűsítésére, új 
építmények kialakítására. 

10. A település környezetét és megjelenését 
javító fásítási, parkosítási, falukép javítási 
fejlesztésekre. 

11. A települések biztonságosabbá tételéhez 
kamerarendszer kialakítására. 

12. Kül- és beltéri, közcélú feladatokat ellátó, 
játszó, sport és atlétikai pálya, kerékpáros 
pálya, gördeszka pálya kialakítására. 

13. Az építési beruházások esetében a 
megújuló  energiaforrások hasznosítására. 

14. Tevékenységhez kötődő munkagépek 
beszerzése (önkormányzati kötelező 
feladatok ellátásához gép nem szerezhető 
be). 

Az 1-7 pontban szereplő támogatható célterületek 
közül együttesen több is szerepelhet egy 
támogatási kérelemben. 

A fejlesztéshez kapcsolódóan kötelezően 
marketing tevékenységére a teljes projekt összeg 
minimum 3%-át, de maximum 10%-át kell 
fordítani.  

Kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre a teljes 
projekt összeg maximum 20%-a fordítható. 

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása 
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valósítható meg. 

Településenként maximum 10.000.000 Ft ítélhető 
meg. 

Támogatható projektek száma: 10 

Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 
20.000.000 Ft. 

 

6.4. Támogatási kritériumok: 
- A projekt csak együttműködés keretében valósítható meg: 

Amennyiben a pályázó az önkormányzati szférához tartozik, kötelező az együttműködés a 
megvalósításban, végrehajtásban legalább egy hagyományőrző, kulturális vagy művészeti 
civil szervezettel és amennyiben a pályázó non-profit szervezet vagy egyház kötelező 
együttműködési megállapodás a megvalósítási helyén lévő helyi önkormányzattal. (5.12.1) 

- A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 
Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a 
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10 
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen 
felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. 

- Marketing tevékenységre a támogatási összeg minimum 3%-a maximum 10%-a 
fordítható. 

- Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 20.000.000 Ft. 
 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10.000.000 Ft 

(Eszközbeszerzés esetén maximum 2.000.000 Ft) 

 

6.7.Ügyfélkör: 

Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, a HACS területén működő 
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy, 
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6.8.Támogatható települések köre: 

Kadarkút, Nagybajom 

 

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

Non-profit szervezetnek létesítő okirat másolata,  

Együttműködési megállapodás (5.12.1) 

Térfigyelő rendszer kiépítése esetén az illetékes rendőri szervvel kötött megállapodás 

A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok),  költségvetés(ek),  

Építési beruházásnál tervdokumentáció és műszaki leírás a Rendeletnek megfelelően. 

Költségvetési összesítő (5.12.8) 

 
6.10. Elszámolható kiadások: 

a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: 
új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint 
épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;  

b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:  

c) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának 
bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan 
kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak. 

d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;  

e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;  

f) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről 
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének 
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem. 
g) gépbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő gép, munkagép és kiegészítőik 
beszerzése; 

h) marketing kiadások: 
ha) hirdetések költségei; 
hb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-

használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek); 
hc) weboldal elkészítésének költségei; 
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5.9. Összesítő adatlap 
 

 

LEADER HACS neve: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület 

HVS címe: Az elérhető jövő fejlesztése 

 

Fő célkitűzések megnevezése (a sorok bővíthetőek): 

 

1) Termékarcú vállalkozások kialakítása és korszerűsítése 

 

Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése 

 

1.1.  Helyi marketing fejlesztése (1. intézkedés) 

 

1.2.) Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése (2. intézkedés) 
 

2.) Térségi turizmus fejlesztése 

Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése 

 

2.1.) Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport és gasztronómiai helyi rendezvények szervezése (3. 
intézkedés) 

 

2.2.) Falusi szálláshelyek létrehozása, fejlesztése és szolgáltatás bővítése (4. intézkedés) 
 

 

3.) Vidéki örökség, kulturális és sport értékek megőrzése 

Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése 

 

3.1.) Falvak életminőségének javítása (5. intézkedés) 
 

3.2.) Városok életminőségének javítása (6. intézkedés) 
 

Gazdaságfejlesztésre allokált forrás:        238.113.262 forint 

 

Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás:    160.000.000 forint 

 

 

  _________________________  _________________________ 

LEADER HACS elnök aláírása  Munkaszervezet vezető aláírása 
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5.10 Projekt adatlap 
 

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

Az alábbi adatbekérés az Irányító Hatóság által előírt minimum tartalmakat rögzíti, melyeket a 
LEADER HACS köteles változatlan formában, de módosítható struktúrában megjeleníteni a 
LEADER HACS adatigényei alapján kidolgozott Projektjavaslat adatlapon. 

A LEADER HACS a projekt adatlapon köteles elhelyezni a program vonatkozásában előírt arculati 
elemeket a saját logójával együtt. 

(A projekt adatlap egyéni összeállításával kapcsolatos iránymutatások, javaslatok a HBB 
eljárásrendben, valamint a HVS felülvizsgálati útmutatóban kerülnek ismertetésre.) 

 

1. Ügyfél adatai: 
 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

 1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

 3 - Kisvállalkozás; 

 4 - Középvállalkozás; 

 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 
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1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése(projekt javaslat címe): 

 

2.2.HVS cél megjelölése: 

 

2.3.HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 
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2.6.A tervezett projekt célja(max. 500 karakter): 

 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása(max. 2000 karakter) 

 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezettköltsége :        ……………………Ft  

Teljes költségvetés lebontása: 

a) építés ……………………Ft 

b) gépbeszerzés ……………………Ft 

c) eszközbeszerzés ……………………Ft 

d) rendezvény előkészítése és megvalósítása ……………………Ft 

e) marketing     ……………………Ft 

f) a fentiekbe nem sorolható egyéb tevékenység ……………………Ft 

 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:       ……………………Ft  

 

Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 
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Dátum:       

 

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

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím 
keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

 

A projekt adatlap kitöltéséhez köteles minden LEADER HACS kitöltési útmutatót mellékelni. Az 
IH által előírt minimum adattartalomhoz mellékeljük pontok szerint a kitöltési útmutatót, mellyel a 
LEADER HACS által elkészített útmutató kiegészítendő.  

  

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a 
teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve:Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre 
jogosult neve (amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme:Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély 
esetén az állandó lakcím. 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, 
abban az esetben kell kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

Ügyfél által választott értesítési mód:Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! 
Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt 
figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az 
elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. 

HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából 
megfogalmazott intézkedés megnevezése. 

Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek 
közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több 
tevékenység is megjelölhető. 

Megvalósítás tervezett helyszíne:A LEADER HACS illetékességi területén lévő település 
megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják megvalósítani. 
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A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve 
program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-
ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

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

Költségvetés:A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

Teljes költségvetés lebontása: A felsorol fő kategóriánkénti projekt összeg lebontását kell megadni. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a 
LEADER forrásból igényelt támogatás összege. 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 
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5.12 Kötelezően csatolandó dokumentumok 
 

5.12.1 Együttműködési megállapodás minta 
 

LEADER TK3-as köréhez 

 

Mely létrejött egyrészről a(z)  

ügyfél neve: 
………………………………………………………………………..……………………………. 

székhelye/telephelye:………………………….……………………………………………….………… 

adószáma:……………………………………………….…… 

MVH regisztrációs száma:…………………………………… 

és a(z) 

együttműködő partner neve: 
………………………………………………………………..……………………………. 

székhelye/telephelye:………………………….……………………………………………….………… 

adószáma:……………………………………………….…… 

képviselője:………………………………………………….. 

 

az alábbiak szerint (az együttműködés  részletes leírása, helyszínek megnevezése ): 

1. Az Együttműködés célja, elvárt eredménye: 

 

 

2. Az együttműködés tárgya: 

 

 

3. Az együttműködés időtartama: 
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4. Az együttműködő felek vállalt kötelezettségei: 

 

 

5.Az együttműködést szabályozó egyéb kérdések: 

 

 

 

A megállapodást mindkét fél, mint akaratával megegyezőt írja alá. 

 

 

Kelt: …………………………., ………év ……………………….hónap ………nap 

 

 

 

P.h.      P.h. 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 

 pályázó cégszerű aláírása     együttműködő partner 

            cégszerű aláírása 

 Tanú 1  Tanú 2 

 

 

Név: 

Cím: 

Aláírás: 
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5.12.2 Kitöltési útmutató a „Együttműködési megállapodás 

” formanyomtatványhoz 
 
 
Célterület azonosítószám: Ebbe a mezőbe írja be a támogatási kérelmével érintett célterület 
azonosító számát. 
Ügyfél neve: Ebbe a rovatba írja be az önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi 
önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, mikro- kis- középvállalkozás, 
egyéni vállalkozó nevét. Az itt megadott névnek egyeznie kell az MVH Ügyfél-
nyilvántartásában történő regisztrációhoz korábban megadott névvel. 
Székhelye/telephelye: Ebbe a rovatba írja be az önkormányzat, önkormányzati társulás, 
kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, mikro- kis- 
középvállalkozás, egyéni vállalkozó székhelyének/telephelyének adatait.  
Adószáma: Ebbe a rovatba írja be az önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi 
önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, mikro- kis- középvállalkozás, 
egyéni vállalkozó adószámát. 
MVH regisztrációs száma: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs 
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 
Képviselője: ebbe a rovatba írja be az ügyfél hivatalos képviselőjének a nevét. 
 
 
Együttműködő partner neve: Ebbe a rovatba írja be az együttműködő önkormányzat, 
önkormányzati társulás, kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, 
mikro- kis- középvállalkozás, egyéni vállalkozó nevét.  
Székhelye/telephelye: Ebbe a rovatba írja be az önkormányzat, önkormányzati társulás, 
kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, mikro- kis- 
középvállalkozás, egyéni vállalkozó székhelyének/telephelyének adatait.  
Adószáma: Ebbe a rovatba írja be az önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi 
önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, mikro- kis- középvállalkozás, 
egyéni vállalkozó adószámát. 
Képviselője: ebbe a rovatba írja be az együttműködő partner hivatalos képviselőjének a 
nevét. 
 
Az együttműködés részletes leírásához, a következő minimum információkat kell 
feltüntetni: 
Az Együttműködés célja, elvárt eredménye 
Az együttműködés tárgya 
Az együttműködés időtartama 
Az együttműködő felek vállalt kötelezettségei 
Az együttműködést szabályozó egyéb kérdések 
 
Kitöltési dátum és aláírás 
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Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, az aláíró személy (nyomtatott 
betűvel kiírt) nevét, majd írja alá! 
FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges! 
Cégszerű aláírás: 
Gazdasági társaság ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek 
a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult 
személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Ebben az esetben a támogatási 
kérelemmel kapcsolatos meghatalmazást is csatolni kell a kérelemhez! A cégszerű aláírás 
elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy 
(nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. 
Bírósági bejegyzéssel létrejövő egyéb nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet 
hivatalos képviseletére a bírósági bejegyzésben szereplő képviselő jogosult, ez a személy írja 
alá a támogatási kérelmet a fent részletezett módon (szervezet megnevezése, aláíró teljes neve 
nyomtatott betűkkel, bélyegző, ha van) vagy az aláírásra jogosult személy meghatalmazása 
alapján annak meghatalmazottja. 
Önkormányzatok, vagy önkormányzati társulás ügyfél esetében a kérelmet aláírni jogosult 
képviselő írja alá a fent részletezett módon. (pl.: polgármester, jegyző, esetleg ketten együtt, 
vagy a társulás elnöke) 
Tanú: Ide írja a 2 tanú nevét, címét és aláírásukkal hitelesítsék a dokumentumot. 
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5.12.3 Programterv minta 
 

A Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport és gasztronómiai helyi 

rendezvények szervezése intézkedéshez benyújtott pályázathoz 

 

ügyfél neve: ................................................................................................................................................................  

székhelye/telephelye: ............................................................................................................................................  

adószáma: ......................................................................  

MVH regisztrációs száma: ................................................  

Ügyfél képviselője: ...............................................................  

 

A rendezvény megnevezése: ...................................................................................................................  

A rendezvény tervezett időpontja: .......................................................................................................  

A rendezvény helyszíne: ...........................................................................................................................  

A rendezvény programterve (maximum 1000 karakter): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fellépők adatai: 
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Kelt: …………………………., ………év ……………………….hónap ………nap 
 
 
  

P.h. 

 

……………………………………………… 
           pályázó cégszerű aláírása 
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5.12.4 Kitöltési útmutató a „Programterv ” formanyomtatványhoz 
 
 
Ügyfél neve: Ebbe a rovatba írja be az önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi 
önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, mikro- kis- középvállalkozás, 
egyéni vállalkozó nevét. Az itt megadott névnek egyeznie kell az MVH Ügyfél-
nyilvántartásában történő regisztrációhoz korábban megadott névvel. 
Székhelye/telephelye: Ebbe a rovatba írja be az önkormányzat, önkormányzati társulás, 
kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, mikro- kis- 
középvállalkozás, egyéni vállalkozó székhelyének/telephelyének adatait.  
Adószáma: Ebbe a rovatba írja be az önkormányzat, önkormányzati társulás, kisebbségi 
önkormányzat, egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, mikro- kis- középvállalkozás, 
egyéni vállalkozó adószámát. 
MVH regisztrációs száma: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs 
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot! 
Képviselője: ebbe a rovatba írja be az együttműködő ügyfél hivatalos képviselőjének a nevét. 
 
A rendezvény megnevezése: Ebbe a rovatba írja be a pályázatban beadott rendezvény címét. 
A rendezvény tervezett időpontja: Ebbe a rovatba írja be a rendezvény tervezett dátumát. 
A rendezvény helyszíne: Ebbe a rovatba írja be a beadott pályázat megvalósítási helyét. 
 
A rendezvény programterve: Ebben a részben részletesen írja le a tervezett rendezvény 
menetét,fellépőket. 
 
    
 Kitöltési dátum és aláírás 
Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, az aláíró személy (nyomtatott 
betűvel kiírt) nevét, majd írja alá! 
FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges! 
Cégszerű aláírás: 
Gazdasági társaság ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek 
a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult 
személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Ebben az esetben a támogatási 
kérelemmel kapcsolatos meghatalmazást is csatolni kell a kérelemhez! A cégszerű aláírás 
elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy 
(nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. 
Bírósági bejegyzéssel létrejövő egyéb nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet 
hivatalos képviseletére a bírósági bejegyzésben szereplő képviselő jogosult, ez a személy írja 
alá a támogatási kérelmet a fent részletezett módon (szervezet megnevezése, aláíró teljes neve 
nyomtatott betűkkel, bélyegző, ha van) vagy az aláírásra jogosult személy meghatalmazása 
alapján annak meghatalmazottja. 
Önkormányzatok, vagy önkormányzati társulás ügyfél esetében a kérelmet aláírni jogosult 
képviselő írja alá a fent részletezett módon. (pl.: polgármester, jegyző, esetleg ketten együtt, 
vagy a társulás elnöke) 
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5.12.5 Üzleti terv minta 
 
 
 

ÜZLETI TERV 
 
 
 

UMVP LEADER TK3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ügyfél neve: 

székhelye/telephelye: 

adószáma: 

MVH regisztrációs száma: 

Ügyfél képviselője: 
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AZ ÜZLETI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

Kérjük, összegezze a támogatási kérelem célját! ( Támogatás felhasználásának részletes leírása, Üzleti 
koncepció, termék, vagy szolgáltatás meghatározása, az üzleti lehetőség kiaknázásának módja, a célpiac, az 
elérendő üzleti eredmény, a megtérülés ideje.) 
 
  

 

 
 

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSAK RÖVID BEMUTATÁSA 
 
 
 

Beruházás összes költsége:  

A kért vissza nem térítendő támogatás 
összege: 

 

Önerő összege:  

 
 
 
 

A beruházás tervezett kezdési ideje:  

A beruházás tervezett befejezési ideje:  

 
 
 

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA (alapítás, tulajdonosi kör, eddig elért 
eredmények) 

 

Kérjük, írja le vállalkozását és üzleti koncepcióját. Mutassa be vállalkozása megalakulását, történetét, 
eredményeit, a főbb sikereket, kudarcokat, személyes ágazati tapasztalatait amelyek indokolják a vállalkozás 
beindítását.  
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ÜZLETI TEVÉKENYSÉG  
 

Kérjük, mutassa be vállalkozása legfontosabb tevékenységi körét / köreit, piaci helyzetét. Milyen 
termékeket/szolgáltatásokat kínál, kik az elsődleges vevők? Milyen az ágazat szerkezete, milyenek a kilátások, 
kik a legnagyobb versenytársak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁS (szervezeti felépítés, a vezetők szakmai pályafutása, eredményei) 
 

Kérjük, röviden vázolja vállalkozása tulajdonosainak, vezetőinek, kulcsembereinek szakmai pályafutását, 
sikereit, kudarcait. Mutassa be röviden vállalkozásának munkaerő-gazdálkodását, szervezeti felépítését, 
információs rendszerét. 
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PÉNZÜGYI HELYZET  
 

Kérjük, mutassa be röviden vállalkozása költséggazdálkodását, jelentősebb költségtételei alakulását, banki, 
költségvetési kapcsolatait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÖVŐBENI KILÁTÁSOK, TERVEK 
 

Kérjük, röviden mutassa be vállalkozása jövőbeli kilátásait, terveit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelt.         

    Ph.: 

               ...................................................... 

       cégszerű aláírása 
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5.12.6. Pénzügyi Terv 
 

ügyfél neve: 

székhelye/telephelye: 

adószáma: 

MVH regisztrációs száma: 

Beszámoló tábla (e. Ft) 

      2011 2012 2013 2014 2015 

Ssz. Megnevezés                                                                             
1. Befektetett eszközök           

2. Forgóeszközök           

3. Eszközök összesen   
 

      

4. Saját tőke           

5.         ebből: Jegyzett tőke   
 

  
 

  

6.         ebből: Tőketartalék           

7.         ebből: Eredménytartalék   
 

  
 

  

8.         ebből: Mérleg szerinti eredmény           

9. Kötelezettségek           

10. Rövid lejáratú kötelezettségek   
 

  
 

  

11. Források összesen           

12. Értékesítés nettó árbevétele           

13. Egyéb bevételek           

14. Aktivált saját teljesítmények értéke           

15. Anyagjellegű ráfordítások           
16. Eladott áruk beszerzési értéke + 

közvetített szolgáltatás értéke 
  

 
  

 
  

17. Személyi jellegű ráfordítások           

18. Értékcsökkenésí leírás           

19. Egyéb ráfordítás (útmutató szerint)   
 

  
 

  

20. Üzemi tevékenység eredménye           

21. Adózás előtti tevékenység           

22. Adózott eredmény           

23. Teljes munkaidős létszám (fő)           
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Ügyfél képviselője: 

Beszámoló tábla (e. Ft) 

      2016 2017 2018 2019 2020 

Ssz. Megnevezés                                                                             
1. Befektetett eszközök           

2. Forgóeszközök           

3. Eszközök összesen   
 

      

4. Saját tőke           
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Kelt.         

    Ph.: 

               ...................................................... 

       cégszerű aláírása 

5.12.7 Kitöltési útmutató pénzügyi terv 
 

Befektetett eszközök:  immateriális javak, saját tulajdonú földterület, ültetvények értéke, 
telek, telkesítés, épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok, egyéb építmények, üzemkörön 
kívüli ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, erőgépek, erőgépek 
munkagépei, növénytermesztés és mezőgazdasági melléktevékenység stabil gépei, állattartás 
stabil gépei, egyéb műszaki berendezések, gépek, járművek, üzemi gépek, berendezések, 

5.         ebből: Jegyzett tőke   
 

  
 

  

6.         ebből: Tőketartalék           

7.         ebből: Eredménytartalék   
 

  
 

  

8.         ebből: Mérleg szerinti eredmény           

9. Kötelezettségek           

10. Rövid lejáratú kötelezettségek   
 

  
 

  

11. Források összesen           

12. Értékesítés nettó árbevétele           

13. Egyéb bevételek           

14. Aktivált saját teljesítmények értéke           

15. Anyagjellegű ráfordítások           
16. Eladott áruk beszerzési értéke + 

közvetített szolgáltatás értéke 
  

 
  

 
  

17. Személyi jellegű ráfordítások           

18. Értékcsökkenésí leírás           

19. Egyéb ráfordítás (útmutató szerint)   
 

  
 

  

20. Üzemi tevékenység eredménye           

21. Adózás előtti tevékenység           

22. Adózott eredmény           

23. Teljes munkaidős létszám (fő)           
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egyéb járművek, irodai, igazgatási berendezések és felszerelések, üzemkörön kívüli gépek, 
berendezések, járművek, tenyészállatok, beruházások (felújítások), befektetett pénzügyi 
eszközök. A gazdasági társaságok (kettős könyvvitelt vezetők) az összes eszközt nettó értéken 
(könyv szerinti értéken), míg az egyéni vállalkozók az összes eszközt az egyedi nyilvántartás 
szerinti értéken (nettó érték) tüntessék fel.  
  
Forgóeszközök: vásárolt készletek, anyagok, áruk, befejezetlen termelés és félkész termékek, 
késztermékek, növendék, hízó és egyéb állatok, követelések, értékpapírok, pénztár, bankbetét. 
A  vásárolt készleteket beszerzési áron kell feltüntetni, a saját termelésű készleteket pedig 
előállítási értéken vagy tényleges önköltségen kell feltüntetni.  
 
Eszközök összesen: kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében megegyezik a mérleg 
eszköz oldalával (Befektetett eszközök + Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolások) 
Egyéni vállalkozók esetében a beszámoló tábla vonatkozó sorait összesítse!  
  
Saját tőke: kettős könyvvezetésre kötelezettek esetében megegyezik a mérlegben szereplő 
saját tőke értékével.   
  
Jegyzett tőke: A  gazdasági társaságok esetében  a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő 
okiratban meghatározott összegben.  
  
Tőketartalék:  az a vagyon, amit a tagok pénzben vagy anyagi eszközben véglegesen a 
vállalkozás rendelkezésére bocsátottak. Összege független a vállalkozás tevékenységének 
eredményétől. Tartalmazza a saját tőkén belüli tőkeátrendezéseket, a tőketartalékba helyezett 
eszközök értékét. Soha nem lehet negatív előjelű.  Az igénybevett beruházási támogatás 
összegét a kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba. A beruházási 
támogatással megnövelt tőketartalékot a beruházást követő években (az üzemeltetési 
kötelezettség ideje alatt) ne csökkentse.  
  
Eredménytartalék: Gazdasági társaságoknál a korábbi években felhalmozott mérleg szerinti 
eredmény, azaz az eredményességtől függő saját-tőke változást mutatja. Ide kell érteni az 
előző üzleti év mérleg szerinti eredményét (nyereségét). Abban az esetben, ha vállalkozása 
évek óta veszteségesen működik, ezen soron negatív értéket tüntessen fel.  
 
Mérleg szerint eredmény: Az eredmény-kimutatásban levezetett mérleg szerinti eredmény. 
(tárgyévi adózott eredmény).  
 Az adózott eredményből le kell vonni a vállalkozásból egyéb módon felvett és idáig fel nem 
tüntetett jövedelmeket (pl. osztalék).  A mérleg szerinti eredmény csak az adott évben 
megtermelt és a vállalkozásba visszaforgatott jövedelmeket tartalmazhatja, (a visszaforgatott 
jövedelmeket az eszköz-forrás  egyezőség végett eszköz oldalon is  
szerepeltesse). Abban az esetben, ha a folyó évben a vállalkozása veszteséges, ebbe a sorba 
úgyszintén negatív számot írjon be.  



Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 

98 

 

  
Kötelezettségek: Pénzértékben kifejezett elismert (szállítói, hitelezői stb.) tartozások. A 
kötelezettségek között kell feltüntetni a hosszú és rövid lejáratú kölcsönöket, beruházási és 
fejlesztési hiteleket. Az állammal szembeni kötelezettségeket is ezen a soron kell feltüntetni.  
  
Rövid lejáratú kötelezettségek  az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott  
kölcsönök, hitelek, a vevőktől kapott előlegek, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből 
származó kötelezettségek és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek. Ne felejtse el feltüntetni 
az áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) származó kötelezettségeit, valamint a vevőktől 
kapott előleget.  Egyéni  vállalkozók esetében a halasztott fizetésű termeltetői szerződésre 
kapott számlákat is itt kell figyelembe venni.  
 
Források összesen:  kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében megegyezik a mérleg 
forrás oldalával  (Saját tőke + Céltartalékok + Kötelezettségek + Passzív időbeli 
elhatárolások)! Egyéni vállalkozók esetében a beszámoló tábla vonatkozó sorait összesítse!  
  
Értékesítés nettó árbevétele: itt kell feltüntetni a szerződés szerinti teljesítés időszakában, az 
üzleti évben értékesített vásárolt és  saját termelésű készletek, valamint a teljesített 
szolgáltatások – általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét.   
  
Egyéb bevételek: az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, 
amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a 
pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek. Itt kell feltüntetni az értékesített 
immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele, káreseményekkel kapcsolatban kapott vagy 
visszaigazolt bevételek, kapott kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, bevételt 
növelő, illetve a termelési költségeket csökkentő közvetlen termelői támogatás, 
kamattámogatás. A közvetlen, eredményt növelő támogatásokat is ezen a soron tüntesse fel. A 
támogatások feltüntetésénél különösen figyeljen a tervezési alapelveknél ismertetett 
eredményszemléletre, azaz minden igényelt közvetlen támogatást az esedékesség évében 
tüntetessen fel. Az igénybe vett beruházási támogatás összegét itt, még egyéni vállalkozók 
esetén sem, szabad feltüntetni, azt minden esetben a tőketartalék sorban kell szerepeltetni.  
 
Aktivált saját teljesítmények értéke: a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált 
(az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek 
állományváltozásának együttes (összevont) összegét kell kimutatni (pl.  saját termelésű  
készletek állományváltozása)  Másképpen fogalmazva a nyitó és záró készletek közötti  
különbséget kell megadni. (A sor értéke negatív is lehet!)  
  
Anyagjellegű ráfordítások: között kell kimutatni a vásárolt és felhasznált anyagok értékét, 
az igénybe vett szolgáltatások –  le nem vonható általános forgalmi adót is magába foglaló – 
értékét, az egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott 
(közvetített) szolgáltatások értékét.  
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ELÁBÉ: Az árbevételként kimutatott termék szállító által számlázott beszerzési értéke.  
  
Közvetített szolgáltatások értéke:  Az árbevételként kimutatott közvetített szolgáltatás 
szolgáltató (alvállalkozó) által számlázott beszerzési értéke.  
  
Személyi jellegű ráfordítások:   
  Bérköltség: elszámolt bérek, bérjelleg természetbeni juttatások. Természetes személy 

tulajdonos esetében a hivatalosan dokumentált kifizetések számítanak ide.  
  Személyi jelleg egyéb kifizetések: a természetes személyek részére nem bérköltségként 

és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen összegek le nem 
vonható általános forgalmi adóját, továbbá az ezen összegek után a vállalkozó által fizetendő 
személyi jövedelemadó összegét  is. Például étkeztetési, utazási hozzájárulás, gépkocsi 
költségátalány, a vállalkozást terhelő táppénz stb.  
  Bérjárulékok:  munkáltatót terhel nyugdíj-  és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi 
hozzájárulás, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás továbbá minden olyan, adók 
módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások  
vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől.  
  
Értékcsökkenési leírás: értékcsökkenési leírásként kell kimutatni az immateriális javaknak, 
tárgyi eszközöknek az iránymutatás alapján számított értékcsökkenési összegét. Az 
értékcsökkenés elszámolására vonatkozó iránymutatást a III. pont tartalmazza.  
  
Egyéb ráfordítások:  az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy 
közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételek, amelyek a 
rendszeres tevékenység során felmerülnek és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek 
ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak. Itt kell feltüntetni.  
  
o  Igénybevett szolgáltatások költségei posta-  és telefonköltség, szállítás-rakodás, raktározás 
költségei, ki-betárolás, bérleti díj, karbantartási költségek, hirdetés, reklám,  
propaganda költségek, oktatás és továbbképzés költségei, könyvviteli szolgáltatás költségei, 
bérvállalkozók munka és gépbérlet.  
o  egyéb szolgáltatások költségei hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, 
bankköltségek (kivéve a kamatot), biztosítási díjak stb.   
o  további egyéb ráfordítások: helyi adók (nyereség- és a személyi jövedelemadót nem itt kell 
feltüntetni), illetékek, vissza nem igényelhető ÁFA.  
  
Üzemi tevékenység eredménye: Értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek +/– aktivált 
saját teljesítmények értéke  –  anyagjellegű ráfordítások  –  személyi jellegű ráfordítások  – 
értékcsökkenési leírás – egyéb ráfordítások.  
  
Adózás előtti eredmény:  a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény  
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összevont összege.  Az üzemi tevékenység eredményéhez hozzá kell adni a pénzügyi 
műveletek bevételeit (kapott kamatok, kamatjellegű bevételek, árfolyamnyereség stb.) le kell 
vonni a pénzügyi műveletek ráfordításait (fizetendő (hitel) kamatok, és kamatjellegű 
ráfordítások), továbbá hozzá kell adni a rendkívüli bevételek és ráfordítások egyenlegét is. (A 
rendkívüli bevételekre és ráfordításokra vonatkozó iránymutatást a számviteli törvény 86. §-a 
tartalmazza.)  
  
Adózott eredmény: az adózás előtti eredmény és az adófizetési kötelezettség (az adóbevallás 
alapján kerül meghatározásra) különbözetével egyezik meg.  Egyéni vállalkozók esetében a 
személyi  jövedelemadó (szja) összegét kell levonni az adózás  
előtti eredményből.  
  
Teljes munkaidős létszám (fő): adja meg alkalmazottainak létszámát a benyújtást megelőző 
és a benyújtás utánra tervezett létszámot. Adott évben teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma: Az átlagos állományi létszám az alkalmazásban állók (teljes és nem teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított 
mutató. Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a 
munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Kerekítéskor az általános 
szabályok az irányadók, a kerekítés 4-ig lefelé, 5-től felfelé történik. Az átlagolást havonta 
kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti 
állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt 
megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. 
Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a szervezet 
csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már 
kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás 
esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét. Természetesen az 
átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a 
vonatkozási időszaknak csak egy részére esett.   
 
 
 
 

5.12.7. TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 
 

 
Ügyfél neve: 
Székhelye/telephelye/lakhely: 
Adószáma: 
MVH regisztrációs száma: 
Ügyfél képviselője: 
Intézkedés:  
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1. Kérjük, mutassa be, hogy a pályázati forrásból fejleszteni kívánt tevékenység a civil 
szervezetek érdekérvényesítő és a közösségi részvételt szolgáló tevékenységeinek 
megerősítéséhez és fejlesztéséhez, a sport és az egészséges élethez kapcsolódó, illetve a helyi 
életminőség javítását célzó tevékenységhez, vagy a közbiztonság fejlesztéséhez hogyan 
kapcsolódik?  
Válaszát kérjük, legalább 10 mondatban fejtse ki! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Arra is térjen ki, hogy a támogatással megvalósuló beruházás hogyan és milyen módon 
szolgálja a társadalom, illetve a közjavát?  
Válaszát kérjük, legalább 10 mondatban fejtse ki! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt: ……………… , 2013. …. hó …. nap 
 
 

…………………………….  
cégszerű aláírás 

 
 
 
 

5.12.8. Költségvetési összesítő 
 
Ügyfél neve: 
Székhelye/telephelye/lakhely: 
Adószáma: 
MVH regisztrációs száma: 
Ügyfél képviselője: 
Intézkedés:  
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srsz Költség típus 

TERVEZETT bruttó 
bekerülési költség 

összesen  
(ezer Ft) 

Támogatás összege 
(ezer Ft) 

1 Ingatlan, építés, felújítás 
    

2 Tárgyi eszköz beszerzések 
    

3 Gépek, technológiai beszerzések 
    

3 Immateriális javak, számítástechnikai 
eszközök     

  Szolgáltatások beszerzése 
    

4 Egyéb költségek, ráfordítások 
    

  Összesen     
 
 
Dátum:  ………………., 2013.  ……….. hó ……… nap 
 

                                                                                    
……………………………                                                                                                                             
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12.9 Nyilatkozat átlaglétszámról 
 

Ügyfél neve: ......................................................................................................................................  

Székhelye/telephelye: ........................................................................................................................  

Adószáma: ...........................................................  
MVH regisztrációs száma: .........................................  
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Ügyfél képviselője:.....................................................  

 

 

Pályázat  címe: ......................................................................................................................  

Beruházás helye: ...................................................................................................................  

 

Előző év átlaglétszám (utolsó 12 havi):          ……………  fő 

Ebből hátrányos helyzetű munkavállaló:  …………… fő 

Vállalt alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően:        ……………. fő 

Ebből hátrányos helyzetű munkavállaló:  …………… fő 

 
 
Kelt: …………………………., ………év ……………………….hónap ………nap 
 
 

P.h. 

 

……………………………………………… 
pályázó cégszerű aláírása 

 
 Tanú 1  Tanú 2 
 

Név: 

Cím: 

Aláírás: 
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