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Miről lesz szó?

• Az Európai Unió agrár-vidékfejlesztési 
támogatási rendszer átalakulása(2007-13)

• A Zempléni Tájak Helyi Közösség 
megalakulási folyamata

• A ZTHK helyi vidékfejlesztési stratégiája

• Inter-regionális együttműködések a leader 
csoportokkal a Felvidéken, Kárpátalján és 
Erdélyben.



A vidékfejlesztési támogatási rendszer változása 

Vidékfejlesztési 
Programozási keretek 2006-ig

•Garancia
•Garancia az objektív 2-es területeken
•Garancia az új tagállamokban
•Orientációs a objektív 1-es területeken
•Orientációs a Leader+ esetében

Financiális, menedzsment és 
kontroll rendszerek a 
vidékfejlesztésben 2006-ig

•Garancia
•Garancia az új tagállamokban
•Orientációs
•Regionális Fejlesztési Alap
•Európai Szociális Alap

Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
közös 
•Programozási rendszer
•Pénzügyi szabályozás
•Vidékfejlesztési Alap
•Ellenőrzési rendszer
az EU összes vidéki területén



A finanszírozás, az ellenőrzés és a 
vidékfejlesztés négy tengelye közötti kapcsolat 

Farmok és az 
erdészet 

versenyképessége 
(1. tengely)

Környezetvédelem 
és a termőföld 

(2. tengely)

Tevékenységek 
diverzifikálása és 

életminőség 
vidéken 

(3. tengely)

Közös finanszírozási, programozási, monitoring és ellenőrzési jogszabályok

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

LEADER tengely (4. tengely)

Közös Agrár és Vidékfejlesztési 
Politika (CARP) 2007-2013



A LEADER módszertan hét 
alappillére

1. Területalapú megközelítés,

2. Az alulról építkező megközelítés,

3. Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek,

4. LEADER partnerség (közszféra – 40%, 
magánszektor, non-profit szektor – 60%,

5. A tevékenységek újító jellege,

6. A tevékenységek közötti kapcsolatok – integrált, 
ágazatközi megközelítés,

7. Hálózatépítés, térségek közötti és nemzetközi 
együttműködés



A LEADER+ Magyarországon

• 186 akciócsoport: 2.332 település; 3.5 millió fő

• 70 támogatott akciócsoport

• 960 település

• 1,6 millió ember

• 6,7 milliárd forint 

támogatás

• 6000 beérkezett 
helyi pályázat

• Megvalósítás 2008.08-ig



A vidékfejlesztés EU által 
meghatározott keretei

• A TANÁCS 1290/2005/EK RENDELETE a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, elfogadva 2005
júniusában

• A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, elfogadva 2005 
szeptemberében

• A TANÁCS 144/2006/EK RENDELETE a
Vidékfejlesztési Közösségi Stratégiai irányelvekről 
(2007-13-ra)

• A Lisszaboni Stratégia és a Göteborgban 
megfogalmazott fenntarthatósági elvek

• BIZOTTSÁGI RENDELETEK a végrehajtásról
(általános, ellenőrzés, átmenet).



I. tengely: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás 
és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 
(47%)

II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása 
(32%)

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki 
területeken és a diverzifikáció ösztönzése (17%)

IV. tengely: LEADER - A helyi kapacitás kiépítése a 
foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében 
(5,5%- a III.(65%), az I.(25%)és II.(10%)tengelytől) 

+ Technikai segítségnyújtás keret (4%)

Az EMVA tengelyei



A vidékfejlesztés hazai keretei:

• Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, mely 
hazánk fejlesztéspolitikájának céljait és azok 
elérésének eszközeit fogalmazza meg;

• Országos Területfejlesztési Koncepció, mely 
kijelöli az ország területfejlesztési politikájának 
céljait, elveit és prioritásrendszerét;

• Nemzeti Akcióprogram (2005-2008), mely a 
Lisszaboni Stratégiában meghatározott 
célkitűzések megvalósításához szükséges 
lépéseket határozza meg;

• Nemzeti Környezetvédelmi Program;
• Nemzeti Erdő Program;
• Új Magyarország Vidékfejlesztési Program.



A Zempléni Tájak helyi közösség 
megalakulásától a LEADER helyi 
akciócsoport működéséhez elvezető 
folyamat:

� A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba 
vételi eljárás (2007. szeptember 17. és október 1.).

� Az előzetes elismerés iránti kérelem benyújtása.
� Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akció-
csoportok kiválasztása (2007. november 12.).

� Vidékfejlesztési stratégia készítése, jogi 
személyiséggé alakulás, pályázat benyújtása.

� A LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi 
Vidékfejlesztési Közösségek kiválasztása (nyár).

� Munkaszervezet megalakítása (2008. szeptember).
� Első pályázati felhívások és döntések: 2008. ősz?
� Első támogatási kifizetések: 2008. december?



Az előkészítés ütemezéseAz előkészítés ütemezése

HELYI KÖZÖSSÉGHELYI KÖZÖSSÉG

NYILVÁNTARTÁSBA VETT NYILVÁNTARTÁSBA VETT 
HELYI KÖZÖSSÉGHELYI KÖZÖSSÉG

ELŐZETESEN ELISMERT ELŐZETESEN ELISMERT 
VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORTVIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT

Tervezés Tervezés 
4 hónap4 hónap

Kiválasztás: IH Kiválasztás: IH 
2008. július2008. július--szeptemberszeptember

LEADER HELYI LEADER HELYI 
AKCIÓCSOPORTAKCIÓCSOPORT

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI 
KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

Regisztráció a HVIRegisztráció a HVI--nélnél
2007. szeptember2007. szeptember

Elismerési kérelemElismerési kérelem
benyújtása a HVIbenyújtása a HVI--nek nek 
2007. október 10.2007. október 10.

Elismerési kérelem Elismerési kérelem 
továbbítása: HVItovábbítása: HVI�������� IHIH
2007. október 17.2007. október 17.

IH döntés IH döntés 
2007. november 12.2007. november 12.



ZEMPLÉNI TÁJAK ZEMPLÉNI TÁJAK 
AKCIÓCSOPORT KEZDEMÉNYEZÉSAKCIÓCSOPORT KEZDEMÉNYEZÉS

1111

2 2 szervezetszervezet

4 4 vállalkozásvállalkozás

5 település5 település

HEGYKÖZHEGYKÖZ
(SÁTORALJAÚJ(SÁTORALJAÚJ--

HELYI KISTÉRSÉG)HELYI KISTÉRSÉG)

17171212ÖSSZESEN:ÖSSZESEN:

994 4 szervezetszervezet3 szervezet3 szervezet
CIVIL CIVIL 
SZERVEZESZERVEZE
T:T:

ÖSSZES ALAPÍTÓI TAGLÉTSZÁM:ÖSSZES ALAPÍTÓI TAGLÉTSZÁM:

VÁLLALVÁLLAL--
KOZÁS:KOZÁS:

ÖNKORÖNKOR--
MÁNYZAT:MÁNYZAT:

4040

14146 6 vállalkozásvállalkozás4 vállalkozás4 vállalkozás

17177 település7 település5 település5 település

ÖSSZESENÖSSZESEN
HEGYALJAHEGYALJA

(SÁROSPATAK(SÁROSPATAK
I KISTÉRSÉG)I KISTÉRSÉG)

BODROGKÖZBODROGKÖZ
(BODROGKÖZ(BODROGKÖZ
I KISTÉRSÉG)I KISTÉRSÉG)

ZTAK REGISZTRÁLT ZTAK REGISZTRÁLT 
ALAPÍTÓK ÖSSZETÉTELEALAPÍTÓK ÖSSZETÉTELE



ZEMPLÉNI TÁJAK ZEMPLÉNI TÁJAK 
HELYI KÖZÖSSÉGHELYI KÖZÖSSÉG

55

12 szervezet

22 vállalkozás

21 település

HEGYKÖZHEGYKÖZ
(SÁTORALJAÚJ(SÁTORALJAÚJ--

HELYI KISTÉRSÉG)HELYI KISTÉRSÉG)

4555ÖSSZESEN:

4117 szervezet12 szervezet
CIVIL 
SZERVEZET:

ÖSSZES TAGLÉTSZÁM:

VÁLLAL-
KOZÁS:

ÖNKOR-
MÁNYZAT:

155

5712 vállalkozás23 vállalkozás

5716 település20 település

ÖSSZESEN
HEGYALJAHEGYALJA

(SÁROSPATAKI (SÁROSPATAKI 
KISTÉRSÉG)KISTÉRSÉG)

BODROGKÖZBODROGKÖZ
(BODROGKÖZI (BODROGKÖZI 
KISTÉRSÉG)KISTÉRSÉG)

ZTHK REGISZTRÁLT ZTHK REGISZTRÁLT 
TAGSÁG ÖSSZETÉTELETAGSÁG ÖSSZETÉTELE



HELYI KÖZÖSSÉG ELŐZETES ELISMERÉSI HELYI KÖZÖSSÉG ELŐZETES ELISMERÉSI 
KÉRELMÉNEK JÓVÁHAGYÁSA KÉRELMÉNEK JÓVÁHAGYÁSA 

Az Irányító Hatóság az Európai Mezőgazdasági Az Irányító Hatóság az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. 3. 
és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi 
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló egyes kérdésekről szóló 93/2007 (VIII. 29.) FVM 93/2007 (VIII. 29.) FVM 
rendeletrendelet alapján, 2007.11.12. napján, a helyi alapján, 2007.11.12. napján, a helyi 
közösség előzetes nyilvántartásba vételi kérelmének közösség előzetes nyilvántartásba vételi kérelmének 
tárgyában az alábbi határozatot hozta: tárgyában az alábbi határozatot hozta: 

a kérelemnek, az Irányító  Hatóság helyt ad.a kérelemnek, az Irányító  Hatóság helyt ad.



ZEMPLÉNI TÁJAK ZEMPLÉNI TÁJAK 
HELYI KÖZÖSSÉGHELYI KÖZÖSSÉG
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ZEMPLZEMPLÉÉNI TNI TÁÁJAK HELYI KJAK HELYI KÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG TERÜLETI HATÁLYA:TERÜLETI HATÁLYA:
RRéégigióók:k: ÉÉszakszak--MagyarorszMagyarorszáágg és és ÉÉszakszak--AlfAlfööldld

MegyMegyéék:k: BorsodBorsod--AbaAbaúújj--ZemplZempléén n és és SzabolcsSzabolcs--SzatmSzatmáárr--BeregBereg
KistKistéérsrséégek:gek: BodrogkBodrogköözi, zi, KisvKisváárdairdai, S, Sáárospataki, Srospataki, Sáátoraljatoraljaúújhelyijhelyi



ZEMPLÉNI TÁJAK ZEMPLÉNI TÁJAK 
HELYI KÖZÖSSÉGHELYI KÖZÖSSÉG

Akciócsoport terület: Akciócsoport terület: 55 település 55 település 
Állandó lakosok száma: Állandó lakosok száma: 59.012 fő.59.012 fő.
Az állandó Az állandó lakosság több mint 60%lakosság több mint 60%--a halmozottan hátrányosa halmozottan hátrányos helyzetű helyzetű 
településen él.településen él.

ZEMPLÉNI TÁJAK ZEMPLÉNI TÁJAK 
HELYI KÖZÖSSÉGHELYI KÖZÖSSÉG





ZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERTZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERT
VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORTVIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT
[147/2007.(XII.4.) FVM rendelet][147/2007.(XII.4.) FVM rendelet]

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉSEHELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉSE

TERVEZÉST KOORDINÁLÓ CSOPORT /11 FŐ/TERVEZÉST KOORDINÁLÓ CSOPORT /11 FŐ/
HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODÁK HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODÁK 

TERVEZÉST SEGÍTŐ TÁJEGYSÉGI TERVEZÉST SEGÍTŐ TÁJEGYSÉGI 
MUNKABIZOTTSÁGOK /5MUNKABIZOTTSÁGOK /5--5 FŐ/ 5 FŐ/ 

BODROGKÖZBODROGKÖZ
TISZÁNTÚLTISZÁNTÚL

SÁROSPATAKSÁROSPATAK
HEGYALJAHEGYALJA

HEGYKÖZHEGYKÖZ
SA.ÚJHELYSA.ÚJHELY



ZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERTZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERT
VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORTVIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT

TERVEZÉST KOORDINÁLÓ CSOPORTTERVEZÉST KOORDINÁLÓ CSOPORT

•• 4 fő HVI irodavezető.4 fő HVI irodavezető.
•• 7 fő az akciócsoportból választott tag (rendelet szerint 7 fő az akciócsoportból választott tag (rendelet szerint 

legalább 5 fő)legalább 5 fő)
/tájegység, köz/tájegység, köz--, üzleti, üzleti--, civil szféra képviselet (93/2007. FVM , civil szféra képviselet (93/2007. FVM 
rendelet/.rendelet/.

TERVEZÉST KOORDINÁLÓ CSOPORT ÜLÉSEIRE TERVEZÉST KOORDINÁLÓ CSOPORT ÜLÉSEIRE 
TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTTAKTANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTTAK

•• Valamennyi érintett HVI.Valamennyi érintett HVI.
•• Többcélú Kistérségi Társulások munkaszervezeteinek Többcélú Kistérségi Társulások munkaszervezeteinek 

képviselői.képviselői.
•• Leghátrányosabb helyzetű kistérségek Fejlesztési Leghátrányosabb helyzetű kistérségek Fejlesztési 

Bizottságainak képviselője.Bizottságainak képviselője.



A stratégia struktúrája

• a) helyzetelemzés;

• b) helyi gazdaságfejlesztési terv;

• c) helyi szolgáltatás-, valamint falu- és 
településfejlesztési terv;

• d) LEADER terv.



ZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERTZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERT
VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORTVIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT

I.I. AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM (ÚMVP) III. INTÉZKEDÉSCSOPORTPROGRAM (ÚMVP) III. INTÉZKEDÉSCSOPORT--
JÁRA ÉPÜLŐ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV.JÁRA ÉPÜLŐ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV.

II.II. AZ 1698/2005/EK RENDELETÉNEK TÁMOGAAZ 1698/2005/EK RENDELETÉNEK TÁMOGA--
TÁSI KONSTRULCIÓIRA ÉPÜLŐ LEADER TERV.TÁSI KONSTRULCIÓIRA ÉPÜLŐ LEADER TERV.

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
[147/2007.(XII.4.) FVM rendelet 6.§.]



Tervezés az UMVP III. és IV. Tervezés az UMVP III. és IV. 
tengelyretengelyre

I. Tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
versenyképességének növelése
- a. A humán tőke fejlesztését és a tudás támogatását szolgáló intézkedések,
- b. a szerkezetátalakítást és az infra fejlesztését és az innovációt elősegítő 
intézkedések,
- c. átmeneti intézkedések.

II. tengely: a környezet és a vidék fejlesztése
- a. a mg-i földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedések
- b. az erdészeti területek fenntartható hasznosítását célzó intézkedések

III. Tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság 
diverzifikálása
- a. a vidéki gazdaság diverzifikációját elősegítő intézkedések
- b. a vidéki térségek életminőségének javítását célzó intézkedések
- c. az ezen a téren működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és 
tájékoztatási intézkedés
- d. készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás  

IV. tengely: Leader program
- a. helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
- b. hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködés
- c. működési költségek, készségek elsajátítása és animáció



ZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERTZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERT
VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORTVIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT

I.I. MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK 
ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA.ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA.

II.II. TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG ÖSZTÖNZÉSE.TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG ÖSZTÖNZÉSE.
III.III. FALUMEGÚJÍTÁS, FALUFEJLESZTÉS.FALUMEGÚJÍTÁS, FALUFEJLESZTÉS.
IV.IV. VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGÖRZÉSE ÉS VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGÖRZÉSE ÉS 

FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE.FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE.

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 
[ÚMVP III. intézkedéscsoport]



ZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERTZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERT
VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORTVIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT

I.I. Fejlesztési prioritások kapcsolódása az ÚMVP Fejlesztési prioritások kapcsolódása az ÚMVP 
célrendszeréhez.célrendszeréhez.

II.II. Fejlesztési elképzelések illeszkedése a Fejlesztési elképzelések illeszkedése a 
gazdasággazdaság--, a szolgáltatás, a szolgáltatás-- és a falufejlesztési és a falufejlesztési 
tervhez.tervhez.

III.III. Innováció.Innováció.
IV.IV. Területközi együttműködések, azok illeszkedése Területközi együttműködések, azok illeszkedése 

a közösség fejlesztési tervéhez.a közösség fejlesztési tervéhez.
V.V. Helyi partnerség (civilHelyi partnerség (civil--, üzleti és közszféra)., üzleti és közszféra).
VI.VI. Fenntarthatóság figyelembevétele.Fenntarthatóság figyelembevétele.

LEADER TERV LEADER TERV 
[1698/2005/EK RENDELET1698/2005/EK RENDELET]



A HVS FELÉPÍTÉSEA HVS FELÉPÍTÉSE

1. Helyzetelemzés települési szinten (adatbevitel)1. Helyzetelemzés települési szinten (adatbevitel)

2. Fő fejlesztési prioritások és intézkedések2. Fő fejlesztési prioritások és intézkedések

3. Megoldási javaslatok (HPME3. Megoldási javaslatok (HPME--k)k)
–– a) Helyi gazdaságfejlesztési terva) Helyi gazdaságfejlesztési terv

–– b) Helyi szolgáltatásb) Helyi szolgáltatás--, falu, falu-- és településfejlesztési tervés településfejlesztési terv

–– c) IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési tervc) IV. tengely forrásaira vonatkozó fejlesztési terv

4. Szabadszöveges tervezői kiegészítés4. Szabadszöveges tervezői kiegészítés
–– a) Helyzetelemzésa) Helyzetelemzés

–– b) Fő fejlesztési prioritások és intézkedésekb) Fő fejlesztési prioritások és intézkedések

–– c) Megoldási javaslatokc) Megoldási javaslatok

5. Központi, országos adatbevitel 5. Központi, országos adatbevitel 



Tervezési feladatok ütemezéseTervezési feladatok ütemezése



A Zempléni Tájak Helyi Közösség 
vidékfejlesztési koncepciója (2008)

• VÍZIÓ:
A Zempléni Tájak Helyi Közösség, a térség belső energiáira 
és határmenti helyzetére építve, hosszú távon biztosítsa az itt 
élők számára a minőségi élet feltételeit.

• MISSZIÓ: 
A Zempléni Tájak Helyi Közösség élők életkörülményei 
tartósan javuljanak, úgy, hogy a fejlesztés belső erőforrásai 
hosszú távon fenntarthatóak legyenek, és a társadalmi 
esélyegyenlőség mindenki számára biztosítva legyen.

• STRATÉGIAI CÉLOK:
- A közösség adottságaira támaszkodó versenyképes 
termelőszektor és a foglalkoztatás fejlesztése.
- Zemplén térség leszakadásának megállítása, színvonalas 
életfeltételek biztosítása.
- A térségi kohézió erősítése, a zempléni identitástudat 
elmélyítése és sikeres válaszok az új társadalmi kihívásokra..



ZTHK fő fejlesztési prioritásai

• 1.Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés: a hozzáadott 
érték növelése, alternatív jövedelemszerző tevékenységek 
támogatása

• 2.Foglalkoztatás bővítése: munkahelyteremtés a 
vállalkozások indításának és a fejlesztés ösztönzésével 

• 3.Humánerőforrás – fejlesztés: versenyképes tudás és 
műveltség növelésével, térség-specifikus oktatási 
programok indításával

• 4.Helyi infrastruktúra – és szolgáltatásfejlesztés: térség 
fizikai elérhetőségének és  belső szolgáltatási 
struktúrájának javítása

• 5.Természeti erőforrások és a környezeti értékek 
védelme, fenntartható hasznosítása

• 6.Élhetőbb környezet kialakítása, térségi 
együttműködés támogatása - örökségvédelem



A ZEMPLÉNI TÁJAK HELYI KÖZÖSSÉG CÉLPIRAMISA

Jövőkép: Célunk az életminőség javítása a térség gazdasági és természeti erőforrásaira alapozva vidék-, 
gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programok serkentésével, új munkahelyek teremtésével, a 
meglévők megerősítésével 

Stratégiai prioritások 
1.Helyi gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztés 
a hozzáadott érték 
növelése, alternatív 
jövedelemszerző 
tevékenységek 
támogatása 

2.Foglalkoztatás 
bővítése: 

munkahelyteremtés a 
vállalkozások 
indításának és a 

fejlesztés 
ösztönzésével  

3.Humánerőforrás – 
fejlesztés: 

versenyképes tudás és 
műveltség növelésével, 
térség-specifikus 
oktatási programok 

indításával 

4.Helyi 
infrastruktúra– és 

szolgáltatásfejleszt.: 
térség fizikai 

elérhetőségének és  
belső szolgáltatási 

struktúrájának javítása 

5.Természeti 
erőforrások és a 
környezeti értékek 

védelme, 
fenntartható 
hasznosítása 

 

6.Élhetőbb 
környezet 

kialakítása, térségi 
együttműködés 
támogatása - 

örökségvédelem 
 

Intézkedések 
• Helyi mező- és 
erdőgazd. állatteny. 
tájjellegű termelési,  
vmint feldolgozó és ért. 
kap. fejlesztése,  
• Helyi nyersanyagokra 
épülő élelm.feld., házi-
és kisipar minőségi fejl., 
értékesítési rendszerük 
megszervezése, 
• Helyi közösség 
számára hasznos 
vállalkozások, projektek 
támogatása, 
• Helyi vállalkozások 
versenykép., 
együttműk. támogatása, 
• Helyi adottságokra 
épülő turizm.fejlesztése,  
• Helyi bio-és 
megújuló-energia 
hasznosításra épülő 
fejlesztések. 

 

• Élőmunka igényes 
helyspecifkus termelő – 
szolgáltató 
tevékenységek 
fejlesztése,  
• Mezőgazdasági 
termelésből való kilépés 
támogatása, 
• Munkahelyteremtés a 
hátrányos helyzetűek 
és fogyatékkal élők 
foglalkoztatásának 
bővítésére, 
• Helyi szükségletekhez 
igazodó közmunka 
jellegű programok a 
munka világába való 
visszatérés 
támogatására 
 

• Helyi oktatási-
szakképzési kínálat és 
feltételek fejlesztése, 
• Helyi egészségügyi és 
szociális szolgáltatások 
körének bővítése, 
• Hátrányos helyzetűek 
és fogyatékkal élők 
foglalkoztathatóságána
k javítása, 
• Kulturális  értékek és 
hagyományok, hitélet 
ápolása, 
• Civil szervezetek, 
kezdeményezések, 
együttműködések 
segítése,  
• A térségi, települési és 
személyes identitás és 
kohézió megerősítése, 
 

• Helyi közlekedési 
infrastruktúra 
minőségének javítása, 

• Helyi vonalas 
infrastruktúra 
rendszerek felújítása, 
hiányzók kiépítése, 

• Hátrányos helyzetűek 
és fogyatékkal élők 
infrastr. életfelt. 

   javítása., 
• Határátjárhatóság 
infrastrukturális és 
közlekedési 
feltételeinek 
megteremtése, 

• Infrastrukturális 
rendszerek határon 
átívelő kapcsolatainak 
megteremtése, 

• Hajózásfejlesztés a 
Bodrogon és a Tiszán, 

 

• Helyi természeti értékek 
védelmének és 
(turisztikai) 
hasznosításuknak 
segítése, 

• Helyi léptékű 
környezetvédelmi 
beruházások, 
programok 
kimunkálása és 
megvalósítása, 

• Környezettudatos 
gazdálkodás- és 
vállalkozás fejlesztés, 

• A környezettudatos 
szemléletű 
gazdálkodásra és 
életre nevelés 
kialakítása, 

• Helyi katasztrófavéd. 
kezdeményezések 
megvalósítása. 
 

• Helyben hiányzó 
alapszolgáltatások 
fejlesztése, 
• Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése, 
• Helyi média 
fejlesztése, 
• Szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
támogatása, 
• Társadalmi tőke 
erősítése - 
konfliktuskezelés, 
• Településképet javító 
kisléptékű 
településfejlesztés 
támogatása, 
• Helyi értékek és 
örökség feltárása, 
megőrzése és védelme. 
 

 



1.Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés:
a hozzáadott érték növelése, alternatív jövedelemszerző 

tevékenységek támogatása

• Helyi mező- és erdőgazdaság, vadgazdálkodás, 
állattenyésztés tájjellegű termelési,  valamint 
feldolgozó és értékesítő kapacitásának fejlesztése, 

• Helyi nyersanyagokra épülő élelmiszer feldolgozás, 
házi-és kisipar minőségi fejlesztése, értékesítési 
rendszerük megszervezése,

• Helyi közösség számára hasznos vállalkozások, 
projektek támogatása,

• Helyi vállalkozások versenyképességének, 
együttműködésének támogatása,

• Helyi adottságokra épülő turizmus fejlesztése, 
• Helyi bio- és megújuló-energia hasznosításra épülő 
fejlesztések.



2.Foglalkoztatás bővítése:
munkahelyteremtés a vállalkozások indításának és 

a fejlesztés ösztönzésével

• Élőmunka igényes helyspecifkus termelő –
szolgáltató tevékenységek fejlesztése, 

• Mezőgazdasági termelésből való kilépés 
támogatása,

• Munkahelyteremtés a hátrányos helyzetűek 
és fogyatékkal élők foglalkoztatásának 
bővítésére,

• Helyi szükségletekhez igazodó közmunka 
jellegű programok a munka világába való 
visszatérés támogatására,



3.Humánerőforrás – fejlesztés:
versenyképes tudás és műveltség növelésével, 
térség-specifikus oktatási programok indításával

• Helyi oktatási-szakképzési kínálat és feltételek 
fejlesztése,

• Helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások 
körének bővítése,

• Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők 
foglalkoztathatóságának javítása,

• Kulturális  értékek és hagyományok, hitélet ápolása,

• Civil szervezetek, kezdeményezések, 
együttműködések segítése, 

• A térségi, települési és személyes identitás és 
kohézió megerősítése,



4.Infrastruktúra –és szolgáltatás fejlesztés:
térség fizikai elérhetőségének és  belső szolgáltatási 

struktúrájának javítása

• Helyi közlekedési infrastruktúra minőségének 
javítása,

• Helyi vonalas infrastruktúra rendszerek felújítása, 
hiányzók kiépítése,

• Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők 
infrastrukturális életfeltételeinek javítása,

• Határátjárhatóság infrastrukturális és közlekedési 
feltételeinek megteremtése,

• Infrastrukturális rendszerek határon átívelő 
kapcsolatainak megteremtése,

• A vízi turizmus és hajózás fejlesztése,



5.Természeti erőforrások és a környezeti 
értékek védelme, fenntartható hasznosítása

• Helyi természeti értékek védelmének és 
(turisztikai) hasznosításuknak segítése,

• Helyi léptékű környezetvédelmi beruházások, 
programok kimunkálása és megvalósítása,

• Környezettudatos gazdálkodás- és 
vállalkozás fejlesztés,

• A környezettudatos szemléletű 
gazdálkodásra és életre nevelés kialakítása,

• Helyi katasztrófavédelmi kezdeményezések 
megvalósítása.



6.Élhetőbb környezet kialakítása, térségi 
együttműködés támogatása, örökségvédelem

• Helyben hiányzó alapszolgáltatások fejlesztése,

• Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése,

• Helyi média fejlesztése,

• Szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása,

• Társadalmi tőke erősítése - konfliktuskezelés,

• Településképet javító kisléptékű településfejlesztés 
támogatása,

• Helyi értékek és örökség feltárása, megőrzése és 
védelme.



A HVS forrásallokációja



HVS elfogadott forrásallokáció



HVS elfogadott forrásallokáció



HVS elfogadott forrásallokáció



Hármashatár-menti régiók





Inter-regionális leader 
együttműködés

• A partnerséget  előkészítő tevékenységek,
• Közösen megvalósítandó projektek,
• Közösen működtetett szerveződések,
• A partnerség működtetését biztosító személyi és 
dologi költségek támogatása.

• A külföldi partnernek nem kell feltétlenül leader 
statusúnak lennie,

• Zemplén Eurorégió (2004), hármashatármenti
együttműködés (1994) kedvező referenciák,

• Nemzeti Leader Központhoz fogunk pályázni 
ezen projektek támogatására.



ZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERTZEMPLÉNI TÁJAK ELŐZETESEN ELISMERT
VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORTVIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT

Helyi vidékfejlesztési irodákHelyi vidékfejlesztési irodák

Irodavezető: Pásztor ZsoltIrodavezető: Pásztor Zsolt
Cím: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 5.Cím: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 5.
Telefon: Telefon: 47/31147/311--417, Mobil: 30/3286417, Mobil: 30/3286--453, Fax: 47/322453, Fax: 47/322--919919
EE--mail: mail: sarospataki@vkszi.husarospataki@vkszi.hu

Irodavezető: Irodavezető: OgárOgár ZoltánZoltán
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.
Telefon: Telefon: 47/52347/523--080, Fax: 47/322080, Fax: 47/322--919919
EE--mail: mail: satoraljaujhelyi@vkszi.husatoraljaujhelyi@vkszi.hu

Irodavezető: Irodavezető: HogyaHogya OrsolyaOrsolya
Cím: 3974 Cím: 3974 RicseRicse, Kossuth u. 5., Kossuth u. 5.
Mobil: Mobil: 20/448420/4484--099099
EE--mail: mail: ricsei@vkszi.huricsei@vkszi.hu



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Elérhetőségeim:
Dr. Dankó László

ME Nemzetközi Marketing Tanszék
3515 Miskolc Egyetemváros
Telefon: 0036 46 565197

Honlap: marketing-miskolc.hu
Email: mardanko@uni-miskolc.hu


