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ZEMPLÉNI TÁJAK LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT 
 
 

Az Európai KKV Hét célja, hogy közös európai eseménysor 
alatt, széleskörű kommunikációval erősítse a vállalkozói 
gondolkodásmódot, járuljon hozzá az Európai Uniónak és a 
tagországoknak a KKV-k sikeres működése érdekében 
folytatott tevékenységéhez. Ezen célt szem előtt tartva 

kapcsolódott Egyesületünk a rendezvénysorozathoz helyi vállalkozásfejlesztő szervezetekkel 
közösen. 
 
Nyitott szakmai napjainkon – 2011. október 3-4. – széleskörű tájékoztatást nyújtunk többek 
között a 2012-es évben a vidéki térségekben igényelhető hazai és Európai Uniós vállalkozói 
források lehetőségeiről (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretei között). 
 
Az akciócsoportunk Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának (HVS) készítésénél alapelvként 
jelentkezett a zempléni térség vállalkozásainak fejlesztése, támogatása. A gazdasági 
célokkal szoros összefüggésben kerültek megfogalmazásra az élhetőbb vidéki lét 
célrendszerének fejlesztési lehetőségei, a természeti és kulturális értékek megőrzése 
ésfejlesztése, mely meghatározó feltételét jelenti a gazdasági célok elérésének is.  
A mikrovállalkozások fejlesztésénél a munkahelymegtartás és -teremtés került előtérbe.  
 
Pályázati rendszerünk alappillérei: 

1. ÚMVP III. tengely (jogcímei) 
a) mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése 
b) turisztikai tevékenységek ösztönzése 
c) vidéki örökség megőrzése 
d) falumegújítás és - fejlesztés 

2. ÚMVP IV. tengely (LEADER) 
 
PÁLYÁZATI EREDMÉNYEINK ÖSSZESÍTETT ADATAI: 

• Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahely-megtartás: 661 fő / ebből 
hátrányos 205 fő.  

• Összes eddigi támogatáshoz kapcsolódó munkahely-teremtés: 79 fő / ebből 
hátrányos 56 fő. 

• Összes eddig megítélt EMVA támogatási forrás:  1.874.172.512.- HUF 
- ebből ÚMVP III. tengely (70 kérelem):   1.808.218.435.- HUF 
- LEADER forrás (29 pályázat):         65.954.077.- HUF 

 
TOVÁBBI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2012-2013-ban 
1. Mikrovállalkozások fejlesztése  

Az ÚMVP támogatásával a pályázatok új szolgáltatások indításához és a meglévő 
alapszolgáltatások fejlesztéséhez, gép- és eszközbeszerzésekhez, valamint telephely 
fejlesztésekhez járultak hozzá a vidéki térségben.  

2. Az idegenforgalom fejlesztése 
Az ÚMVP támogatásával az akciócsoport területén a turisztikai fejlesztéseket kiegészítik 
majd a helyi termékek integrációjának érdekében tervezett fejlesztéseink, melyeket a 
következő időszakban támogatni kívánunk. 
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