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Vezetői összefoglaló
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség 2012.04.27-én alakult, melyet az Irányító Hatóság, mint LEADER
Helyi Akciócsoportot 2012.10.01-től ismeri el. Megalakulásunkkor a térség legfőbb problémáira készítettük
el Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánkat, de emellett célunk volt az is, hogy minél többen megismerjék
munkánkat, érdeklődéssel és bizalommal forduljanak hozzánk. Fontos hogy, térségünk lakói, civil
szervezetei, vállalkozói és önkormányzatai aktívan vegyenek részt az Európai Uniós Program
megvalósításában. A megalakulásunk óta eltelt közel négy évben elkezdődött egy pozitív folyamat, amit
egyrészt szeretnénk folytatni, viszont változik a környezetünk, amire reagálnunk szükséges. Az új, 20142020-as Európai Uniós programozási időszak kihívásai szükségessé teszik új Helyi Fejlesztési Stratégia
elkészítését. A rendelkezésünkre álló csekély forrást tudatosan kell felhasználnunk annak érdekében, hogy
a térség negatív folyamatait lassítani lehessen.
A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése során a 2007-2013 időszak tapasztalatait figyelembe véve, újra
felmértük a térség erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, és veszélyeit. Megszólítottuk valamennyi szférát.
Mindezt különböző módszerek segítségével tettük: személyes konzultáció során, fórumokon, kérdőívek
segítségével, stb. Az összegyűjtött helyi fejlesztési igények alapján összeállításra került a Helyi Fejlesztési
Stratégia Intézkedési Terve, melynek minimális tartalmát, a 1303/2013/EU számú közös stratégiai keret
rendelet 33. cikk 1. pontja határozza meg. A tervezett intézkedések tartalmazzák a problémák leírását, az
elérendő célokat és a megvalósítás módját.
A Helyi Fejlesztési Stratégia a szükségletei és elérendő céljai és egyben intézkedései:
1. Partnerségen alapuló közösségi kezdeményezések támogatása
2. Helyi termékek együttműködés keretében történő előállításának, piacra jutásának és
marketingjének támogatása
3. Közösségi turisztikai szolgáltatások létrehozásának támogatása a kihasználatlan ingatlanok
fejlesztésével
4. Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésnek támogatása, különös tekintettel a megújuló
energiaforrások felhasználására
5. Egyházközségek és civil szervezetek megújuló energiaforrás felhasználásának támogatása
6. Közösségi rendezvények és közösségformáló programok támogatása
7. Tokaj Világörökség térinformatikai rendszerének kialakítása
8. A helyi terméket előállító termelők hálózatos együttműködése és bekapcsolódása a Rövid Ellátási
Lánc tematikus alprogramban

Arra törekszünk, hogy a megfogalmazott helyi adottságokon alapuló, az értékmegőrzésen túl mutató, a
helyi tudást és kreativitást magában foglaló fejlesztések legyenek támogathatóak, így reagálva a térség
legfontosabb szükségleteire.

Mivel a térség gazdasági mutatói elmaradnak az országos és megyei átlagértékektől, jelentős az elvándorlás
és a munkanélküliség, így kiemelt figyelmet kell fordítanunk minden olyan lehetőségre és fejlesztésre, mely
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munkalehetőséget teremt, vagy tart meg. A térség mikrovállalkozásainak versenyképessége
nagymértékben függ a technológiai fejlettségüktől, ezért ezeket a fejlesztéseket szintén támogatni kívánjuk.

A fokozottan veszélyeztetett, hátrányos helyzetű csoportok támogatása kiemelt célja Stratégiánknak. Az
Akcióterületen működő nonprofit szervezetek tevékenysége az élet számos területét lefedi. Jelentős
számban vannak olyan civil szervezetek melynek célkitűzése a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű
családok és gyermekek, idősek, illetve fogyatékkal élők, a szociálisan rászorulók támogatása. A helyi
közösségek népességmegtartó, identitást erősítő hatását működésük segítésével, új közösségi terek
létrejöttével, a már meglévő közösségi terek fejlesztésével, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások
támogatásával, eszközellátottságuk javításával segítjük. A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Helyi
Fejlesztési Stratégia tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelmét a Miniszterelnökség
IHF/1186/29/2015 iktatószámon az 5/2014. (II.6.) IH közlemény alapján 2015. szeptember 25.-én
jóváhagyta. A Stratégiánk megalkotásában a HACS feladata volt a térség szükségleteinek felmérése,
melynek érdekében, fórumokat tartottunk, projekt javaslatokat kértünk, folyamatos személyes
ügyfélfogadást biztosítottunk. Ezek alapján kialakítottuk intézkedéseinket.
A Helyi Fejlesztési Stratégia 7. fejezete tartalmazza az egyes intézkedésekhez tartozó célokat, a kiválasztás
során az ezekhez a célokhoz leginkább hozzájáruló projektek kerülnek kiválasztásra. A Helyi Akciócsoport
munkaszervezeti irodája Szerencs városában, jól megközelíthető helyen a Kossuth utca 4. szám alatt
található. Az iroda a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása során a kapcsolattartás érdekében folyamatos
hétköznapi nyitvatartási időben személyes ügyfélfogadást biztosít.

1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési Program céljaihoz
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Helyi Fejlesztési Stratégiája szoros kapcsolatban áll az EU2020
stratégiával. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a KSK rendelet által meghatározott 11 tematikus cél közül
az alábbiakkal van szoros összefüggésben:
· 3. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása
· 6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése
· 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
A Partnerségi Megállapodás prioritásaihoz való kapcsolódások a következők:
· A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi
felzárkóztatási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre);
· A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása;
A stratégia szorosan kapcsolódik a Vidékfejlesztési Program 2014-2020-as stratégiai fejlesztési
célkitűzéseihez, azok végrehajtásához és eredményes megvalósításához. A DZVSZ HFS a Vidékfejlesztési
Program prioritásai közül leginkább a következő területeket érinti:
-

2. Versenyképesség és életképesség fokozása;
5. Erőforráshatékonyság;
6. Társadalmi befogadás előmozdítása, a vidéki térségek gazdaságfejlesztése.
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2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A tervezési folyamat egésze alatt az átláthatóságának biztosítása érdekében, széles körben több platformon
is folyamatosan tájékoztattunk minden érintettet, valamint lehetőséget biztosítottunk a működési
területünkön élő lakosság számára a részvételre.

A nyilvánosság biztosításának érdekében a következő intézkedések valósultak meg:
információcsere személyes konzultációkon, fórumokon, fogadóórán keresztül,
telefonos információ szolgáltatás a helyi akciócsoport munkaszervezetén keresztül,
kapcsolatfelvétel a települési önkormányzatokkal,
e-mailben történő közvetlen tájékoztató és felhívás küldésével a civil-, köz-, és üzleti szféra
képviselői felé,
- projektötlet gyűjtéssel, amelyre technikailag 1 db egységesített adatlapon volt lehetőség.
A stratégia tervezésével és a térségi fejlesztési igények felmérésével kapcsolatban a térség
elhelyezkedéséből adódóan a mikrotérségi területi lefedést alkalmaztuk, mint módszert. Így 11 db
tájékoztató fórumra hívtuk meg a potenciális pályázókat, ügyfeleket (66. ábra):
-

-

2015. 08. 01. Baskó (érintett mikrotérség: Baskó, Erdőbénye, Sima, Szegi, Szegilong)

-

2015.08.15. Taktaharkány (érintett mikrotérség: Taktaharkány, Prügy, Taktakenéz, Taktaszada,
Tiszalúc)

-

2015. 09. 05. Rátka (érintett mikrotérség: Golop, Mád, Monok, Rátka, Tállya)

-

2015. 10. 26. Alsódobsza (érintett mikrotérség: Újcsanálos, Sóstófalva)

-

2015. 09. 05. Tokaj (érintett mikrotérség: Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Tarcal, Tokaj,
Tiszaladány, Tiszatardos)

-

2015. 09. 25. Erdőbénye (érintett mikrotérség: Erdőbénye, Sima, Baskó, Szegilong, Szegi)

-

2015. 09. 26. Bekecs (érintett mikrotérség: Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Szerencs)

-

2015. 09. 19. Újcsanálos (érintett mikrotérség: Újcsanálos, Sóstófalva, Alsódobsza)

-

2015. 08. 15. Megyaszó (érintett mikrotérség: Megyaszó, Alsódobsza, Legyesbénye)

-

2015. 08. 22.: Szerencs (érintett térség: a HACS teljes területe)

-

2016. 01. 18. Prügy (települési fórum)(érintett mikrotérség: Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada,
Tiszalúc)

A meghirdetett rendezvények, fórumok nyílt rendszerben zajlottak, lehetőség nyílt a közvetlen hangvételű
egyeztetésekre.
A fórumok során röviden ismertetésre kerültek az operatív programok, azok tartalma, valamint a LEADERprogram egyes kapcsolódási pontjai, felhívva a jelenlévők figyelmét a kettős finanszírozás elkerülésére is. A
jelenlévők tájékoztatást kaptak a HACS rendelkezésére álló forráskeret nagyságáról és a várható térségek
közötti együttműködési lehetőségekről, így ezen információ birtokában célirányosan és költséghatékonyan
alakíthatták fejlesztési- és projektötleteiket.
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A projektötletek felmérésére külön adatlapot dolgoztunk ki, melyet honlapunkról letölthető formában,
továbbá közvetlenül e-mail-ben megküldött formában biztosítottunk valamennyi partnerünk, illetve az
érdeklődők számára. Ezen kívül a személyes konzultációkon és fórumokon, papír alapon is biztosítottuk az
adatlapok elérhetőségét (kézbe adtunk segítve azok kitöltését).
A projekt ötlet felmérő adatlap gyűjtése az alábbiak szerint történt:
-

honlapon letölthetően, e-mailen beküldhető formában,
fórumokon személyes egyeztetés alapján,
meglévő partnerlistánk alapján email-en kiküldött formában,
munkaszervezeti irodán keresztül biztosított konzultációval.

Működési területünkről összesen 16 településen tevékenykedő szervezettől és magánszemélytől érkezett
vissza 30 db projektötlet (kitöltött adatlap formájában) (64. ábra; 65. ábra).
Munkaszervezeti irodánkban összesen 37 fő érdeklődő vett részt személyes konzultáción, kapott
tájékoztatást és ismertette projektötletét.
A projektötletek benyújtásában 44,83 %-ban vett részt a civil szféra, az üzleti szféra aránya 55,17%-volt. A
közszférából nem érkezett írásos formában projektötlet.
A projektötlet adatlapok kiértékelésével kapcsolatosan a következő megállapítások tehetők.
A települések tekintetében megállapítható, hogy a 16 település, ahonnan írásos formában adatlap érkezett,
a HACS Akcióterületének az 51,62%-t teszi ki. A projektötletet beküldő települések közül Tarcal, Tokaj és
Mád településekről érkezett az adatlapok 36%-a (67. ábra) Ez azt is jelenti, hogy az összesen igényelni kívánt
272.677.000.- Ft támogatási összegből 86.525.000.- Ft-ot (az összes támogatás 31%-a) erről a három
településről igényelnének.
A munkaszervezeti irodába beérkezett projektötletek két nagyobb csoportra bonthatók. Egyfelől gazdasági
célú projektötletek, másfelől közösségi célú projektötletek.
Gazdasági célú projektötlet 16 db érkezett. Levonható az a következtetés, hogy gazdasági célú
segítségnyújtásra a HACS részéről nagyobb igény mutatkozik. Ez látható abból, hogy az összes igényelt
összeg közel 57%-ban gazdaságfejlesztésre irányul, másfelől a projekt ötlet benyújtók számában is
tapasztalható a nagyobb igény, ugyanis a projektgazdák közel kétszerese gazdaságfejlesztési ötlettel fordult
hozzánk. Maguk a gazdasági célú ötletek az alábbi három nagyobb csoportra bonthatók: mikrovállalkozás
fejlesztés, mikrovállalkozás/gazdaság energiahatékonyságának növelése, turisztikai célú fejlesztés.
Mikrovállalkozás fejlesztésen belül a projektötletek általában valamilyen eszköz beszerzésére, gazdasági
épület fejlesztésére/építésére irányulnak. Megjegyzendő továbbá, hogy ebben a csoportban a beérkező
projektötletek szinte kivétel nélkül a mezőgazdasági szektorból, a borászati és méhészeti ágazatból
érkeztek.
Mikrovállalkozás/gazdaság energiahatékonyságának növelése célú projektöltetek mindegyikének esetében
napelemes rendszer kiépítésére lenne igény.
Turisztikai célú projektötletek (2db) esetében az egyik ötletgazda a Tokaji Világörökség magterületén, míg
a másik a térség meghatározó vízi útvonala, a Tisza mentén kíván szolgáltatást megvalósítani.
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Közösségi célú fejlesztési ötletek esetén 9 ötletgazdától érkezett 11 db projektötlet. Az ötletgazdák minden
esetben a civil szférát képviselték. Közösségi célú ötletek esetében az ötletgazdák 55%-a eszköz beszerzését
szeretne megvalósítani, 44%-uk valamilyen rendezvény megvalósításához szeretne támogatást igényelni,
továbbá az ötletgazdák 22%-a a rendezvényekkel párhuzamosan marketing tevékenységet is kíván végezni.
Egyházközségektől 3 db projektötlet érkezett, ezek építési vagy felújítási tevékenységhez, valamint
energetikai fejlesztéshez kapcsolódnak.
A közösség részvétele nagyban hozzájárult az alulról építkező LEADER alapelvek érvényre jutásához, a
részvétel okán a HACS tisztább képet kapott a térségben felmerülő fejlesztési igényekről. Sajnos
egyértelműen megállapítható térségi tendencia a tőkeszegénység és az anyagi források hiánya, ugyanakkor
az ezzel szembemenő piacképes vállalkozási ötletek megvalósítására való törekvés is. Megállapítható, hogy
a térség társadalmi egészségét és fejlődését elősegítő non-profit szervezetek és az önkormányzatok
munkavégzését is sok esetben nehezíti meg a forrásszegény környezet. Fontos pozitívum, hogy
megfigyelhető az együttműködésre való hajlandóság és a foglalkoztatás bővítésére irányuló szándék.
Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a működési területünkön tevékenységet végző szervezetek erre
irányuló törekvéseit a lehető leginkább segítsük, az életképes ötletek számára pedig megadjuk a szükséges
„kezdőlökést” a későbbi tovább fejlődéshez. Az országos és térségi fejlesztési programok által részlegesen
kínált ilyen irányú megoldásokon kívül, ezen térségi igényeket kiemelten, terület specifikusan kívánjuk
kezelni, a szükségletekhez leginkább igazodó támogatási formák HFS-be történő beépítésével.
A munkaszervezet koordinálta a tervezési munkát. Szervezte a fórumokat és a tematikus megbeszéléseket,
ügyfélfogadásokat. A beérkezett információkat rendszerezte és beépítette a Stratégiába. Tájékoztatta az
Egyesület tagságát és a térség szereplőit. További szereplők (az ügyfélként nyilvántartott vállalkozók, civil
szervezetek, a helyi lakosság tagjai, az egyházi szervezetek, önkormányzatok), mint véleményező
javaslattevő szerepet láttak el. Az összeállított Helyi Fejlesztési Stratégia benyújtandó draft verzióját, és a
későbbi változatot egyrészt az Egyesület tagságával véleményeztetjük, majd pedig ezen mérföldkövekhez
tartozó dokumentumokat a Küldöttgyűlés véleményezi és fogja elfogadni.

Ütemezés:
• HFS tervezet elkészülése (draft) 2016. március vége
• végleges HFS elkészülése 2016. augusztus

3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság
meghatározása
1.

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség akcióterületét 4 járás 31 települése alkotja (57. ábra). A
Helyi Akciócsoporton belül 29 település jogállása község, melyből Taktaharkány és Tiszalúc
nagyközség, valamint 2 település, Szerencs és Tokaj jogállása város. A térség településeinek
közigazgatási területe összesen 791 km2 a támogatásra jogosult lakónépesség 54970 fő (1.;2. ábra).
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A terület döntően mezőgazdasági jellegű, az ipari vidék a térség központjára, Szerencsre jellemző,
ahol a cukorgyár bezárása óta ez a sajátosság jelentősen csökkent. A térség egyes településein
jellemző a bányászat is.
A térségre általánosan jellemző a vállalkozások alacsony száma. A munkanélküliségi ráta az érintett
települések többségén meghaladja az országos és a megyei átlagot, amelynek egyik oka a nagyobb
városoktól való relatív nagy távolság. A bérszínvonal is az országos átlag alatti. Nagy gondot jelent
a terület közúthálózatának minősége. A térség népességmegtartó ereje kicsi, a települések
elöregednek, a fiatalok elsősorban a munkalehetőségek hiánya miatt költöznek el, többen már az
országot is elhagyva. Ez nemcsak a kisebb településekre, hanem a nagyobb községekre és a
városokra is jellemző, mivel a bor és az idegenforgalom még a tokajiakat sem tudja eltartani.
A regisztrált munkanélküliek számának alakulása elsősorban a közmunkaprogramoktól függ, hiszen
a kisebb települések nagy részén csak a közszféra az egyetlen munkaadó. A tartósan
munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit rontja, hogy képzettségük, szellemi, fizikai és egészségi
állapotuk megnehezíti a munkaerőpiacra történő visszakerülésüket. Különösen nehéz helyzetben
vannak a munkaerőpiacon a 45 év felettiek. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma
magas.
Magas az elvándorlás és csökken a gyermekek születése. A nagyobb létszámú szaporulat elsősorban
a csekélyebb jövedelmű, nagyrészt munkanélküli és képzetlen családoknál magas. Sajnos sokan a
gyermekvállalást tartják megélhetési formának.
A nemzetiségeket tekintve magas a roma nemzetiségűek aránya 8,2 % (országos átlag 3,2%).
Különösen magas ez az arány a Taktaköz településein (8. ábra).
2. Az Akciócsoport a 2007-2013-as programozási időszakban nyolc darab együttműködésen alapuló
projektben vett részt, amelyek legfőképpen a sváb hagyományok őrzésére illetve a települések
közötti egyházi, közösségi együttműködés fejlesztésére irányultak. Az ügyfelek 344.166.369 Ft
támogatáshoz jutottak. Egyesületünk részvétele ezekben a projektekben minimális volt az
utófinanszírozás nehézségei miatt, de még így is nyertünk 1.956.199 Ft-ot rendezvények
megvalósítására.
3. A Helyi Akciócsoport eddigi működése során már kialakította a 2014-2020-as időszak Stratégiájának
végrehajtásához szükséges kapcsolatokat, kezdeményezéseket. A Stratégia végrehajtásához
szükséges erőforrások (munkaszervezeti iroda, önkormányzati kapcsolatrendszerek, helyi
vállalkozások és civil szervezetek, illetve magánszemélyek hálózata) és tapasztalattal rendelkező
szereplők jelenleg is rendelkezésre állnak, viszont a megváltozott „pályázati környezet” miatt
szükség lesz folyamatos tájékoztatók, képzések tartására, különösen a pályázati munkában/projekt
koordinálásban tapasztalattal nem rendelkező, új szereplők/pályázók esetében.
4. Egyesületünk munkaszervezeti irodája a HACS központjában, Szerencsen található. A közösség
munkaszervezete hétköznapokon 8-16 óráig (szerdánként 8-17.00 óráig, pénteken 8-13.30 óráig)
fogadja az ügyfeleket, melyeken személyre szabott segítségnyújtás biztosítunk a projektgazdáknak,
illetve a pályázóknak. A helyi szereplők számára személyes találkozásokra lehetőséget is
biztosítunk, a különböző kommunikációs csatornáinkon keresztül a helyi szereplők pedig részt
vehetnek tervezésben és a Stratégia végrehajtásban.
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4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
4.1 Helyzetfeltárás
1. Térszerkezeti adottságok
A Helyi Akciócsoport területe három kistájra terjed ki:
- ▪ a síkvidéki Taktaközre,
- ▪ a dombvidéki Harangod vidékre, valamint
- ▪ Tokaj-Hegyaljára.
A terület döntően mezőgazdasági jellegű, az ipari vidék a térség központjára, Szerencsre jellemző, ahol a
cukorgyár bezárása óta ez a sajátosság jelentősen csökkent. A térség egyes településein jellemző a
bányászat is.
A Helyi Akciócsoport által lefedett terület jellemzően apró- és kisfalvas,
1 település (Sima) törpefalu (100 lakos alatti),
6 település (Alsódobsza, Baskó, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Tiszatardos) aprófalu (100-500
lakos közötti),
- 7 település (Bodrogkisfalud, Csobaj, Golop, Rátka, Taktabáj, Tiszaladány, Újcsanálos) kisfalu
(500-1000 lakos közötti),
- 7 település (Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Legyesbénye, Monok, Taktakenéz, Taktaszada,
Tállya) középfalu (1000-2000 lakos közötti)
- 7 település (Bekecs, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Prügy, Taktaharkány, Tarcal) nagyfalu
(2000-5000 lakos közötti),
- 1 település (Tiszalúc) óriásfalu (5000 lakos feletti).
A területhez két város tartozik, Tokaj és Szerencs.
-

A két város szerepkörét és funkcióját tekintve az alábbi megállapítások tehetők:
Szerencs-Ond igazgatási területe Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Szerencsi-dombság és a Taktaköz
kistájakon helyezkedik el. Az igazgatási területen a két kistáj találkozási vonalának, határának
megközelítően a 37. sz. országos főút jelölhető.
Az Országos Fejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Koncepció szerint kívül esik a jelentősebb
agglomerációs térségeken, azonban része a Miskolcot körbe ölelő ipari/logisztikai gyűrűhöz tartozó városok
agglomerálódó területeinek. Ezek a városok jellemzően kedvező logisztikai és ipari potenciállal
rendelkeznek, így jelentősen hozzájárulhatnak a térségeik fejlesztéséhez, azonban potenciális veszélyként
kell arra tekinteni, hogy az agglomerációs zónák között a városhálózat belső perifériájára szorul a település.
Szerencs város turisztikai szempontból is igen előnyös fekvésű, mely adottsága a települési identitást is
nagyban befolyásolja. A Zempléni-hegység tövében fekvő, a „Zemplén kapujának” nevezett város az
országos jelentőségű Szerencs – Tokaj – Sárospatak – Sátoraljaújhely idegenforgalmi folyosó kiindulópontja.
Tágabb értelemben Szerencs az egyik regionális központja a Zempléni-hegység idegenforgalmi
tájegységnek.
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Tokaj Magyarország észak-keleti régiójában, Borsod-Abaúj-Zemplén megye délkeleti, a Tisza folyó általi
természetes határvonalán, az Alföld és a Zempléni hegység találkozásánál, a Tisza és a Bodrog
összefolyásánál fekszik. Tokaj a hazai borászat és az erre épülő turizmus emblematikus jelképe (Tokaj városa
a belföldi és külföldi idegenforgalom egyik fontos célállomása), illetve a világörökségi helyszín névadó
települése. Tokaj jellegét és diverzitását mindezeken túl még meghatározza a faipar, és változatlanul
hangsúlyos szerepet tölt be a mezőgazdaság, melyre a nem minden esetben megfelelő területi adottságok,
és a korszerűtlen technológia alkalmazása is jellemző.
Tokaj elsősorban az oktatási intézményeinek, és a hazai turizmusban betöltött helyének köszönhetően a
város méreteit meghazudtoló módon igen fontos szerepet tölt be a Tokaji járás településeinek az életében,
de a városi funkciók bizonyos szegmenseit tekintve a járáson is túlnyúlik a hatása. A város előnyös földrajzi
elhelyezkedése, világhíre, valamint több körzeti funkció ellátására alkalmas intézménye miatt központi
szerepet tölt be, nemcsak a járás, hanem a HACS igazgatási területén is.
A falvak között településszerkezeti szempontból
halmazfalvak (Baskó, Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Mád, Megyaszó, Monok, Tállya, Tokaj
és Szerencs városok)
- szalagtelkes falvak (Alsódobsza, Bekecs, Bodrogkisfalud, Csobaj, Golop, Legyesbénye,
Mezőzombor, Prügy, Rátka, Sóstófalva, Szegi, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz,
Taktaszada, Tarcal, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Újcsanálos)
- úti falvak (Sima, Szegilong).
A Helyi Közösség 31 települése közül 16 (Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Erdőbénye, Golop,
Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Monok, Rátka, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tállya, Tarcal és Tokaj) TokajHegyaljához tartozik, melyet mindösszesen 27 település alkot. Tokaj-Hegyalja az ország első és mindmáig
egyetlen történeti tája [a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (II.
7.) NEFMI rendelet alapján], 2002 óta kultúrtáj kategóriában a világörökség része. A területre a több száz
éves hagyományokkal rendelkező szőlőművelés és borkészítés jellemző, mellyel a tokaji bor neve a világ
minden asztalán kincs és előszeretettel fogyasztott ital.
-

A mezőgazdasági jellegű településeken elsősorban a növénytermesztés a jellemző, amellyel nagyobb
gazdasági társaságok mellett őstermelők foglalkoznak. A térségre általánosan jellemző a vállalkozások
alacsony száma (3. ábra). A munkanélküliségi ráta az érintett települések többségén meghaladja az országos
és a megyei átlagot, amelynek egyik oka a nagyobb városoktól való relatív nagy távolság. A bérszínvonal is
az országos átlag alatti. Nagy gondot jelent a terület közúthálózatának minősége. A térségen áthaladó két
főútvonal, a 37. és a 38. úton nagyon magas a forgalom és a nagyobb beruházások megvalósulásához
elengedhetetlen lenne a 37. főút legalább Szerencsig tartó négysávosítása. A térséget két főút érinti, a 37.
(Miskolc–Sátoraljaújhely) és a 38. (37. főútból ágazik ki Bodrogkeresztúrnál–Nyíregyháza). Az utakon magas
a kamionforgalom, emiatt hamar tönkremennek, nagy a balesetveszély.
A térséget összekötő infrastrukturális eszközök a közutak, melyek minősége meglehetősen gyenge mind a
harminc településen. Az utak elöregedettek, csak néhánynak történt meg a felújítása, így a településeken
belüli és a települések közötti közúti közlekedés a kátyús, rögös, lyukacsos utakon valósul meg. A térséget
érinti három vasútvonal is, a 80 jelű Budapest–Miskolc–Szerencs– Sátoraljaújhely, a 100c jelű Szerencs–
Nyíregyháza és a 98 jelű Szerencs–Hidasnémeti vasútvonal. A vonatközlekedés dinamikus menetrend
szerint zajlik, megfelelőnek mondható. A közlekedés gyorsabbá tételére országos program valósul meg.
Villamosításra szorul a 80 jelű vasútvonal Mezőzombor–Sátoraljaújhely közötti része. A térségben 15
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település érhető el közvetlenül vonattal, a többi település autóbusszal. Az autóbuszközlekedés színvonala
kielégítő, azonban az autóbuszpark nagy része cserére szorul. A vasútállomások felújításra és közbiztonsági
fejlesztésre szorulnak.
A települések a korábbi években igyekeztek pályázatok útján felújítani középületeiket (iskolákat, óvodákat,
művelődési házakat, polgármesteri hivatalokat, orvosi rendelőket), azonban ezen a téren is szükséges
további fejlesztésekre gondolni, hiszen nem sikerült valamennyi épület felújítása és egyszerre az eszközök
korszerűsítése is. A még fel nem újított épületek felújítására, a már felújított épületek eszközfejlesztésre
érdemes figyelmet fordítani. A térséget érinti a hajózás is, mely a turizmus szempontjából mint sétahajózás
fontos a Bodrogmentén (Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong, Tokaj). A településeken
kikötők építése, felújítása az idegenforgalom szempontjából fontos lehet.

2. Környezeti adottságok

A térség az Északi-középhegység és az Alföld nagytájakhoz tartozik.
A Harangod a Taktaközből
növénytermesztéssel.

kiemelkedve

alapvetően

löszös

síkvidéki

terület

szántóföldi

A Taktaköz alföldi kistáj, melyet korábban a Tisza kiöntései szabályozták, a terület jellemzően
mezőgazdasági növénytermesztésre, állattenyésztésre alkalmas.
A Tokaj-Hegyaljához tartozó bodrogközi falvak területére a mezőgazdasági művelésű részek, valamint rétek,
legelők, ártéri erdők is jellemzők. Tokaj-Hegyalja a Zempléni-hegység délkeleti peremén sajátos kultúrtáj
képét mutatja hegyoldalakra visszatörekvő szőlőültetvényeivel.
A térség vízforrásokban és felszíni vízfolyásokban gazdag, a folyók és patakok vízhozama egyenetlen. A
térségben a Tisza és Bodrog folyók alkalmasak a vízi turizmusra, vízparti üdülésre, a kisebb patakok, a
Harangod-patak (Megyaszó-Taktaharkány, ahol a Taktába folyik), a Szerencs-patak (Hejce-Szerencs) és
folytatása, a Takta övcsatorna (Szerencs-Kesznyéten, ahol a Sajóba folyik) a horgász halász turizmus
fejlesztésére alkalmas.
A térségben található holtágak nagy része alkalmas vízi turizmusra, a horgászatra.
A hegység patakjai kitűnő és még tiszta vízforrásai lehetnek a természetjáróknak, kerékpárral, lóval
túrázóknak. A termálfürdőzés lehetőségét a hegység lábánál elterülő langyos melegvíz-források képezik,
melyek gyógyhatásúak is. Ilyen Erdőbénye-fürdő, mint ahol a turizmus ezen ága jelenleg is működik.
A térség országos jelentőségű védett területei:
-

Bodrogszegi Várhegy Természetvédelmi Terület (Bodrogkisfalud),
Erdőbényei Fás Legelő Természetvédelmi Terület (Erdőbénye),
Mádi Kakashegy Természetvédelmi Terület (Mád),
Kopasz-hegy és Dorgó-tető Természetvédelmi Terület (Tokaj),
Megyaszói Tátorjános Természetvédelmi Terület (Megyaszó),
Tállyai Patócs-hegy Tájvédelmi Terület (Tállya),
Tarcali Turzó-dűlő Természetvédelmi Terület (Tarcal),
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-

Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet (Tiszalúc),
Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet (Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Szegi, Tarcal,
Tiszaladány, Tokaj). (58. ábra)

A térségben található helyi jelentőségű védett területek:
-

Golopi Kastélypark,
megyaszói és monoki opálváltozatok,
simai tölgyfa,
taktabáji kastélypark,
tarcali Takta-holtágak,
tarcali ex lege védett láp,
Kígyós-halom (kunhalom, Legyesbénye),
Test-halom (kunhalom, Megyaszó),
Homok-halom (kunhalom, Bekecs),
Ady Endre utca, Tarcali út, Bajcsy-Zsilinszky út hársfasorok (Tokaj),
Bethlen utca, Kossuth téri fehér vadgesztenyék (Tokaj),
Ingvár (földvár, Monok),
Kerekdomb (földvár, Monok),
Mekecsvár (földvár, Tállya),
Óvár (földvár, Tállya).

Állatvilága rendkívül gazdag, igazi hegyvidéki fauna. A Tisza valamikori mederjárása által hátrahagyott
morotvák, tavak, nagy kiterjedésű láp és mocsárrétek, bokorfüzesek és a folyókat kísérő galéria erdök
jellemzik e tájat úgy, ahogy a Takta holtágai, amelyek a horgász turizmus fellendülésére várnak. A Bodrogköz
és a Taktaköz magterülete (Tiszaladány) madárfajok sokaságának nyújt otthont. A taktaközi vizes élőhely az
ország legjelentősebb gémfészkelő helye, csak a nagykócsag és kanalas gém együttes állománya
meghaladja az 500 egyedet, de a fokozottan védett cigányréce is költ itt. A Tiszaladányhoz tartozó Dicselapos a Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozik.
A Taktaközben többnyire gyenge termőképességgel rendelkező öntéstalajok dominálnak, majd a dombsági
és hegységi területek felé haladva ezeket egyre inkább a barna erdőtalajok, illetve a nagy mennyiségben
megtalálható löszön kialakult minőségű talajok, a csernozjomok váltják fel. A déli, dél-keleti fekvésű
hegyaljai területek a szőlőtermesztésre kiválóan alkalmasak, míg a hűvös lejtők és a taktaközi területek a
vad- és erdőgazdálkodásnak teremtenek megfelelő helyszínt.

3. Kulturális erőforrások

A térség hazánk kulturális és adottságainak sokszínűségét komplex módon jeleníti meg. Megtalálható itt a
világon egyedülálló szőlő- és borkultúra, nemzetiségi hagyományok (svábok, romák) széles tárháza és a
tradicionális gazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek is.
Az UNESCO világörökségi címmel a térségben a természeti és épített örökség különleges védelmet kapott.
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség településeinek meghatározó eleme a borkészítés hagyománya.
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Ebben megjelennek az egyes tevékenységekhez kapcsolódó események (pl. szüreti napok, Szt. Vencel
búcsú, Márton nap, újbor megáldása) és a régmúltból ránk maradó hagyományok (pl. kádártánc). Az épített
örökség közül szemezgetve a következőket említjük meg:
- Várak, kastélyok (Szerencs, Monok, Tállya, Golop, Tokaj, Mád, Erdőbénye, Tarcal);
- tokaj-hegyaljai települések pincéi;
- egyházi épületek (Tállya, Szerencs, Tokaj, Mád, Erdőbénye, Bodrogkeresztúr, Megyaszó).
A gasztronómiához kapcsolódóan turisztikai attrakciók egész sora jelent meg a közelmúltban a tokaji bort
termelő településeken.
A területet keletről határoló folyók (Bodrog, Tisza) mentén, valamint a Taktaköz településein a halászathoz
és a hagyományos (fok) gazdálkodáshoz kapcsolódó elemek színesítik a térség kulturális arculatát. A
kulturális örökséghez tartozik több neves személyhez kapcsolódó emlék őrzése: Monokon Kossuth Lajosra,
Prügyön Móricz Zsigmondra emlékeznek nagy szeretettel, míg Erdőbényén a tokaji aszút „megalkotó”
Szepsy-Laczkó Máté emelendő ki. A térség kulturális életének meghatározó szereplői a civil szervezetek,
akik majd minden településen foglalkoznak a hagyományőrzéssel, népdal és egyházi kórusművek
éneklésével és ismeretterjesztéssel.

4. A társadalom állapota

Az akcióterület 31 települést foglal magába. Az akcióterületen belül 29 település jogállása község, melyből
Taktaharkány és Tiszalúc nagyközség, valamint 2 település, Szerencs és Tokaj jogállása város. A községek
tovább bonthatók törpe- (Sima), apró- (Alsódobsza, Baskó, Sóstófalva, Szegi, Szegilong, Tiszatardos), kis(Bodrogkisfalud, Csobaj, Golop, Rátka, Taktabáj, Tiszaladány, Újcsanálos), közép- (Bodrogkeresztúr,
Erdőbénye, Legyesbénye, Monok, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya) és nagyfalura (Bekecs, Mád, Megyaszó,
Mezőzombor, Prügy, Tarcal).
A demográfiai mutatókat vizsgálva az akcióterületre a következő megállapításokat tehetjük.
A természetes szaporulat és fogyás közel 65%-al magasabb, mint az országos átlag (országos átlag: -3,9‰,
DZVSZ: -5,9‰) (3. ábra). A vándorlási egyenleg a megyei átlaghoz képest valamivel jobb. Amíg a megyében
az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik
közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete 5,8‰, addig
ez az akciócsoport területén mindössze 4,1‰. (4. ábra)
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség területén a 0-14 évesek aránya 15,5%, a 15-64 évesek aránya
62,3%, a 65 év felettiek aránya 22,2%. (5.;6. ábra)
A térségben kiemelkedően magas a munkanélküliek lakosságon belüli aránya. A TEIR adatai alapján a
munkanélküliségi ráta 11,9 % (országos átlag 6,3%) (15. ábra). 2013-ban a regisztrált munkanélküliek száma
a térségben 4402 fő. Tartós munkanélkülinek számít a munkaképes lakosság 51,8 %-a (16 ábra). A regisztrált
munkanélküliek számának alakulása elsősorban a közmunkaprogramoktól függ, hiszen a kisebb települések
nagy részén csak a közszféra az egyetlen munkaadó. A tartósan munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit
rontja, hogy képzettségük, szellemi, fizikai és egészségi állapotuk megnehezíti a munkaerőpiacra történő
visszakerülésüket. Különösen nehéz helyzetben vannak a munkaerőpiacon a 45 év felettiek. A rendszeres
szociális segélyben részesülők száma magas.
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A foglalkoztatottakról elmondható, hogy arányuk a 15-64 éves népességen belül 48% (11. ábra). A
foglalkoztatottak jelentős százaléka (47,2%) naponta ingázik a munkahelye és a lakóhelye között. Ez az
arány 12,7%-al magasabb az országos átlagnál, ami 34.5% (12. ábra).
Magas az elvándorlás és csökken a gyermekek születése. A nagyobb létszámú szaporulat elsősorban a
csekélyebb jövedelmű, nagyrészt munkanélküli és képzetlen családoknál magas. Sajnos sokan a
gyermekvállalást tartják megélhetési formának.
A nemzetiségeket tekintve magas a roma nemzetiségűek aránya 8,2 % (országos átlag 3,2%) (8. ábra).
Különösen magas ez az arány a Taktaköz településein. A cigány lakosság demográfiai helyzetéből
következően a fiatal korosztályokban az arányuk dinamikusan növekszik, és egyes településeken mind a
gyermekkorúak, mind a munkát kereső fiatalok jelentős hányadát ők teszik ki. Az oktatási-képzési és
foglalkoztatásfejlesztési programok szempontjából egyik legfontosabb célcsoportnak kell őket tekinteni.
Fontos az újratermelődő szegénység jelenlegi tendenciáinak megtörésére irányuló kezdeményezések
szorgalmazása és támogatása. Roma nemzetiségi önkormányzat 12 településen (Erdőbénye, Mezőzombor,
Monok, Prügy, Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, Tokaj, Újcsanálos)
működik.
Rátka község sváb település, a polgárok nemzetisége német. A településen erős összetartás és
munkaszeretet működik, egyben német nemzetiségi önkormányzat is található itt.
Baskón ruszin nemzetiségi önkormányzat működik.
Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett 7 éves és idősebbek aránya 2001-és 2011 között a közösség
területén alapvetően stagnált (23.;24. ábra).
Kedvezőbb tendenciákra utal, hogy a felsőfokú végzettségű 25 éves és idősebb népesség aránya 2001-és
2011 között közel 60%-al nőtt, de még így is közel a fele az országos és megyei átlaghoz képest (25.; 26.
ábra).
A regisztrált nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma enyhén, de folyamatosan nő (8,6 db/1000 lakos,
2010; 8,9 db/1000 lakos, 2013). Ez az arány a megyei átlagot megközelíti (10.7 db/1000 lakos), de az
országos átlagtól sem sokban tér el (12,6 db/1000 lakos). Fontos a helyi társadalom önszerveződő
képességének növelése, a Stratégiának elő kell segítenie új nonprofit szervezetek létrehozását, illetve a
meglévők megtartását, és tevékenységüknek fejlesztését, hogy a társadalom minél szélesebb rétegét
érhessék el tevékenységeikkel (29.;30. ábra).
Az akcióterületen a bűncselekmények száma ezer lakosra vetítve 1-2 kivételes évtől eltekintve
(2004,2007,2009) messze alulmarad mind a megyei, mind pedig az országos átlaghoz képest (31. ábra).
Adófizetéssel kapcsolatban elmondható, hogy a száz lakosra jutó adófizetők száma alapján a
legkedvezőtlenebb helyzetben a Taktaköz települései vannak (Taktakenéz: 2013-ban 26 fő adófizető/100
lakos). Mindemellett azt is fontos megjegyezni, hogy az akcióterület adófizetési arányai megegyeznek a
megyei átlaggal (41,7 fő/100 lakos) és az országos átlagot is megközelítik (44 fő/100 lakos) (54. ábra).
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma 2010-ben érte el a maximumát
(7752,4 fő), jelenleg csökkenő tendenciát mutat (6996 fő, 2013). A legmagasabb értékkel Tiszalúc
rendelkezik: 702 fő 2013-ban (55. ábra).
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A lakhatási viszonyokat jól mutatja, hogy a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül 2001 és 2011 között közel a felére csökkent (36%-ról 20,9%-ra), mely megegyezik az
országos és megyei tendenciákkal, de azoktól még mindig kétszeresen magasabb értékkel tér el. Így
elmondható, hogy kedvezően alakul a folyamat, de még mindig jelentős lemaradás van a lakhatási
körülmények terén is. A legrosszabb helyzetben a periférikus területeken található kistelepüléseken élők
vannak. Taktabáj és Tiszatardos települések esetében ez az érték az országos átlag hat- és nyolcszorosát
mutatja. A gazdasági válság hatásai érezhetők az épített lakások számának alakulásában. Hasonlóan az
országos és megyei értékekhez, 2004-óta folyamatosan, évről-évre kevesebb új lakás épül (41.,42. ábra).
Az infrastruktúra kiépítettsége: a vezetékes ivóvíz ellátás 89,2%-ban került kiépítésre, a vezetékes gázellátás
60,7%-ban. 2013-ban a lakások 54,7%-a volt közcsatornahálózatba bekapcsolódva. A kommunikációs
szolgáltatások fejlődtek a leggyorsabban (a legkevesebb internet hozzáféréssel még mindig a kistelepülések
rendelkeznek) (44 – 48. ábra).
A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladék aránya 48,6% ami meghaladja mind a megyei (38,3%) mind
pedig az országos (44,4%) átlagot (50. ábra). Ehhez kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy a térségben
tapasztalható, a környezettudatos életvitelt bemutató és használó projektek ellenére még nem része a
közösségi gondolkodásnak a jövő iránti felelősség és tudatos cselekvés gondolatköre. A közösségi
hulladékgyűjtő-terek, a megújuló energia közösségi használata még nem jelentkezik a hétköznapi,
környezettudatos gondolkodásban.
Az akcióterületen a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének lehetőségei (bölcsödé, óvoda,
iskola, házi- és gyermekorvos) az országos és megyei átlaghoz igazodnak (32-39. ábra).
A 105/2015. (IV. 23.) korm. rendelet alapján Társadalmi és infrastrukturális szempontból kedvezményezett
település: Legyesbénye, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada,
Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tiszaladány, Tiszatardos, Baskó, Sóstófalva és Újcsanálos.
A 105/2015. (IV.23.) korm. rendelet alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott település: Legyesbénye,
Megyaszó, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi,
Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Baskó, Sóstófalva és Újcsanálos.
Sérülékeny társadalmi csoportok
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség területén az országos átlagot jelentősen meghaladó számban
élnek olyanok, akiket veszélyeztet a társadalmi kirekesztettség és az újra termelődő szegénység. A
társadalom peremén élők magas aránya, az ezekre a csoportokra jellemző tulajdonságok (alacsony
iskolázottság, magas munkanélküliség, gyakori szegregáció, elzárkózás az integrációtól, stb.) elsősorban a
taktaközi településeken jelentkeznek, de egyre inkább megjelennek a térség többi településén is. A
rendszeres szociális segélyben részersülők aránya az országos átlag közel háromszorosa (kb. 18%),
sajnálatosan magas a gyermekek veszélyeztetettségének aránya (11,6%). A munka világában történő
bevezetést és visszavezetést több, részben térségi program is célul tűzte ki (Vissza a munkába program,
közfoglalkoztatás). A térség szociális ellátási hálózata az utóbbi években történt fejlesztéseknek
köszönhetően kellően kiépült; a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés rendszere fogja össze a
társadalom lemorzsolódó elemeit. A térségben modellkísérlet indult a szociális szolgáltatások fejlesztése
céljából (Szerencs és Monok települések összefogásával). A Szerencsi Gyerekesély Program mára már a járás
határain túl is érezteti jótékony hatását.
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A térségben működik a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete, amely a térség
mozgáskorlátozottainak segítésén túl a LEADER HACS munkaszervezetével is állandó kapcsolatban van.

5. A gazdaság helyzete
A térség vállalkozásai a következő területeken működnek: szőlészet, borászat, bányászat, élelmiszeripar,
idegenforgalom, faipar, mezőgazdaság. Ezekben sok a külföldi érdekeltségű vállalkozás. A térségben a
vállalkozások aránya elmarad az országos átlagtól és elsősorban az egyéni vállalkozás, valamint a mikro és
kisvállalkozások a jellemzők. A vállalkozások száma több településen nagyon alacsony, a vállalkozói
szerkezet elaprózott. A lakosság vállalkozási aktivitása, a jövedelmi viszonyokkal összefüggésben a
térségében alacsony, településenként is jelentős eltéréseket mutat. A térség egészében a
mezőgazdaságban, iparban és a vendéglátás (élelmezés, szállás) területén működő vállalkozások aránya az
országos átlag feletti. A tőkehiányos kisvállalkozások jelentős része nehezen tud talpon maradni, mert
számolnia kell a forgalomcsökkenéssel párhuzamos árnövekedésekkel. A helyi termékek előállítása – a
tokaji bor és a gönci (barack)pálinka kivételével – még nem része a térség arculatának, nem jutnak el a
megfelelő piacokra.
Mivel a térség három kistájra terjed ki, emiatt részleteiben mások Tokaj-Hegyalja, mások a Harangod vidék
és mások a Taktaköz lehetőségei és veszélyei is, azonban az alapveszély megegyezik, amely a
munkanélküliség polgárokra gyakorolt hatása. A munkanélküliség minden településen jellemző, a
térségben kiemelkedően magas a munkanélküliek lakosságon belüli aránya. A TEIR adatai alapján a
munkanélküliségi ráta (11.9%) az országos átlag (6.3%), a megyei átlag (10,5%). 2013-ban regisztrált
munkanélküliek száma a térségben 4402 fő (14.;15. ábra). A munkanélküliségből igyekeznek kitörni az
emberek, így aki tud, máshol keres munkát, de sokan csak külföldön találnak, ezért el is költöznek. Ez a
folyamat oda vezet, hogy az egyáltalán dolgozni sem akaró emberek és az idősek maradnak a kisebb
településeken. Ezt a sort kell visszafordítani azzal, hogy a természetes lehetőségeket fejlesztve minden
munkahelyteremtési célt támogatunk, így különösen a tájra jellemző mikrovállalkozásokat és a
mezőgazdaságot. A mezőgazdaság támogatásánál elsősorban a kistelepüléseken legtöbbször megtalálható
őstermelők és kistermelők támogatása a cél, akik sokszor csak néhány családnak adnak munkát, de ezeken
a településeken mégis ők a közösség szervezői és a település méreteihez képest a legnagyobb
magánfoglalkoztatók. Fontos gondolni az élet minőségére is akkor, amikor a belvízrendezést és a
szennyvízelvezetést kiemeljük, hiszen nyugodtan csak biztonságos és egészséges élettérben lehet élni és
munkálkodni. Ezek nagy befektetést igényelnek, azonban a kísérő beruházások, amelyek munkahelyet
teremtenek, támogatásra érdemesek. A térségben elsősorban a városok (Tokaj és Szerencs) teremtettek
munkahelyeket az elmúlt évtizedekben, amelyek tekintetében is sok a változás.
A szintén közeli Miskolcon is sokan dolgoznak, azonban amikor még működtek a nehézipari gyárak
(gépgyárak, kohászati cégek), azok több ezer embernek adtak munkát. A munkaerő felszabadult és nem
sikerült számukra más munkát adni, amelynek egyenes következménye a kisebb települések
elnéptelenedése és a térség elöregedése. Ipari cégek Miskolcon működnek, de már csak kisebb számban
tudnak munkavállalókat foglalkoztatni, továbbá Tiszaújvárosban. A mezőgazdaságban ma is sokan
dolgoznak, de a gépesítéssel több száz ember munkája vált feleslegessé. A kisebb településeken lehetőség
van arra, hogy a földeket az önkormányzat közmunkásai műveljék meg, amellyel a település konyhájára és
a dolgozók asztalára is kerülhetne termény (burgonya, bab, hüvelyesek, egyéb zöldségek). További
lehetőség, hogy a nem használt ólakban a munkával nem rendelkezők sertést neveljenek, amelynek egy
részét az önkormányzatok értékesíthetnék, más részüket a polgár elfogyaszthatná. A vidéki termékek
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(tejföl, túró, tojás, hús, zöldségek, méz) számára megfelelő piac teremtése is a települések fellendítésének
egy útja lehet. Segíteni kell a bornak minél nagyobb piacot találni és azt, hogy az idegenforgalom
fellendülhessen megfelelő szálláshelyekkel, programokkal és útfejlesztéssel. Természetesen nagyobb cégek
megtelepedése lenne a megoldás a munkaerő elhelyezésére, azonban ehhez megfelelő infrastruktúrával
ellátott ipari területek és megfelelő utak kellenek. A térség fejlődése csak összetett formában képzelhető
el hathatósan, azonban a legfontosabb a munkahelyteremtés. A foglalkoztatottakról elmondható, hogy
arányuk a 15-64 éves népességen belül 48%. A foglalkoztatottak jelentős százaléka (47,2%) naponta ingázik
a munkahelye és a lakóhelye között. Ez az arány 12,7%-al magasabb az országos átlagnál, ami 34.5%
(3.;4.;10.;11;12.;13. ábra). Magas az elvándorlás és csökken a gyermekek születése. A nagyobb létszámú
szaporulat elsősorban a csekélyebb jövedelmű, nagyrészt munkanélküli és képzetlen családoknál magas.
Sajnos sokan a gyermekvállalást tartják megélhetési formának.
A regisztrált nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma enyhén, de folyamatosan nő (7,8 db/1000 lakos,
2010; 8,9 db/1000 lakos, 2013). Ez az arány a megyei átlagot megközelíti (10.7 db/1000 lakos), de az
országos átlagtól sem sokban tér el (12,6 db/1000 lakos) (29.;30. ábra). Fontos a helyi társadalom
önszerveződő képességének növelése, a Stratégiának elő kell segítenie új nonprofit szervezetek
létrehozását, illetve a meglévők megtartását, és tevékenységüknek fejlesztését, hogy a társadalom minél
szélesebb rétegét érhessék el tevékenységeikkel.
A gazdaság jelenleg nem támaszkodik kellő mértékben a térség erősségeire, nincs kihasználva minden
erőforrás. A megújuló energiák használata – korábbi évek ezt ösztönző programjainak köszönhetően –
jelentősen növekedett, azonban a térség gazdaságára gyakorolt hatása még nem meghatározó.

6. Összegzés
A helyzetfeltárás egyértelműen rámutatott a következőkre:





hiányoznak az együttműködések az azonos cél elérése érdekében tevékenykedők között mind a
gazdasági, mind a civil szférában;
jelentős forráshiánnyal küzdenek a térség mikrovállalkozásai;
a helyben fellelhető erőforrások kihasználtsága igen alacsony, különösen a megújuló energiák
tekintetében;
a helyi, települési közösségek meggyengültek.

Ezek alapján a Helyi Fejlesztési Stratégiában megjelenő gazdasági szempontok
●
●

●
●

Segítse elő a magas hozzáadott értéket előállító gazdálkodást, a mezőgazdasági ágazat
tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás biztonságát és kiszámíthatóságát.
Segítse elő az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, hogy a termelői és fogyasztói
mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív termékekés szolgáltatások körétől,
az anyag és energiaszegény, inkább tudás és kultúra alapú termelés és fogyasztás irányába
mutasson.
Nem vezethet a mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan koncentrációjához és elő kell segítenie
a vállalkozások sokszínűségét, versenyegyenlőségét.
Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi önellátást, támogassa a helyi élelmiszertermelést és
forgalmazást.
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●

●
●
●

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.
Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az innovatív gazdálkodási technikák elterjesztését és
a minőségi agrártermelést.
Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű termékek (különösen a hungarikumok)
előállítását.
Erősítse a térségen, településen belüli termékfeldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók
egymásközti kereskedelmi kapcsolatainak javítását.

A Helyi Fejlesztési Stratégiában megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok
●
●
●
●

●
●

●

Segítse elő, hogy az erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen és a
helyi közösségek érdekeit szolgálja.
Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a szegénység leküzdéséhez, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához.
Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését az információhoz és a tudáshoz,
segítse a gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások, szolgáltatások kiépítését.
Segítse, hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, identitásukat, továbbá támogassa a
térségek, települések társadalmi problémaimportjának kikerülését (különösen a városról kiköltözők
vidéki szegregációja).
Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra utaltságának felismerését, valamint a
gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának javítását.
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.
Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és szakmai szervezetek részvételét
a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil társadalom önszerveződését és fejlődését.

4.2 A 2007-2013-as HVS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések
A HACS területének népessége az elmúlt 20 évben mintegy 10 %-kal csökkent (56. ábra). Ennek együttesen
oka az elöregedés és az elvándorlás; a lakónépesség csökkenésével párhuzamosan a fiatalok arányának
visszaesése is tapasztalható. Ezen a problémán a HVS megvalósítása nem tudott segíteni, egyedül a
gazdasági aktivitás minimális növekedését ill. a foglalkoztatási helyzet kismértékű javulását eredményezte.
Szerencs város 2014-es csatlakozása az egyesülethez ugyan növelte a HACS népességszámát, de mivel 20072013-as forrásokból még nem részesülhetett, nem vettük figyelembe a beszámoló készítésénél.
A térség gazdasági szerkezetére általánosan jellemző az alacsony vállalkozási kedv, az elaprózott gazdasági
szerkezet (egyéni vállalkozások, mikro- és kisvállalkozások magas aránya). A 2010-es évek elején még
jelentkező világválság hatásai a térségen is nyomon követhetők: csökkenő termelés és értékesítés,
munkahelyek megszűnése, egyes gyártóegységek kitelepülése. A külföldi működő tőke néhány ágazatban
fokozottan jelen van (borászat, bányászat, élelmiszeripar), emiatt ezek a gazdasági egységek fokozottan
érzékenyek az egyes világgazdasági eseményekre. Sajátos korreláció figyelhető meg a gazdasági aktivitás
alacsony aránya és a hátrányos helyzetű, gyakran mélyszegénységben élő népesség, ezzel együtt pedig a
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fiatalabb korösszetételű települések között: vagyis a szociálisan leginkább rászorultak körében a vállalkozási
és elvándorlási hajlam egyaránt alacsony, magas ellenben a gyermekvállalási kedv.
Egyesületünk stratégiája a 2012. év folyamán „keletkezett”, mivel ebben az évben nyújtottunk be
támogatási kérelmet a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Az akkori nevén Dél-Zemplén Fejlődéséért LEADER
Egyesület alapszabálya tükrözi az egyesület tagságának a LEADER-re, mint formabontó módszerre
vonatkozó elképzeléseit.
A HVS megalkotásának folyamata szorosan kapcsolódott már az egyesület megszervezéséhez is: elsősorban
a tagönkormányzatok és gazdasági élet képviselői egyesületünkbe való belépésekor ismertették fejlesztési
elképzeléseiket, megoldási javaslataikat. A stratégiaalkotás során a szektorok közötti egyenlőség biztosítása
mellett a legaktívabb önkormányzatok, civil szereplők és cégek, egyéni vállalkozók bevonásával, fórumok
tartásával igyekeztünk a stratégiát mindenki számára nyitott módon elkészíteni. Kisebb munkacsoportokat
állítottunk fel, akik egy-egy témakört felölelve alakították ki álláspontjukat, amit később programmá formált
az egyesület tagságának egy szűkebb köre.
A 2012-ben megalkotott stratégiát a 2013. év tavaszán felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat módszere ebben az
esetben a fórumok tartása volt: a területünkön található 30 településből 27-ben tartottunk fórumot. Ennek
következtében sikerét több tényező is mutatja:
•

A LEADER intézkedések számát sikerült jelentősen csökkenteni (19-ről 9-re);

•

Minden érdeklődőhöz „első kézből” juttattunk információkat, elősegítve az egyesület
hálózatosodását;

•

Személyes találkozók során sikerült rávilágítani a LEADER-szerűségre;

•

Tagságunk számos új taggal bővült.

A felülvizsgálatnak is köszönhetően 162 projektötlet érkezett egyesületünkhöz, melyből 96 támogatási
kérelem született. Általánosságban elmondható, hogy a projektötletek 30-35 százalékát átdolgozásra
javasolta a HBB. A legjellemzőbb okok a fejlesztés részletezésének hiánya és a LEADER-szerűség igazolása
volt. A beérkezett projektötleteket a munkaszervezet intézkedések szerint osztályozta, majd előzetes
feldolgozást követően tömör összefoglaló keretében bocsátotta a HBB rendelkezésére, előkészítve és segítve a döntést.
A térség az elmúlt időszak egyik nagy vesztese (élelmiszeripar és annak háttere zsugorodott, borpiac
beszűkülése, jelentős elvándorlás, hátrányos helyzetű csoportok számbeli növekedése), ám az Európai
Unióhoz történő csatlakozásunk egyik legnagyobb nyertese is lehet.
A térség egyedülálló termékekkel és hagyományokkal rendelkezik, melyek mind a helyi közösségek, mind a
helyi gazdaság számára kitörési pontot jelent. A társadalom és a gazdaság szerkezeti változásai felszínre
hozták azokat a kitörési pontokat, amelyekre összpontosítva hosszútávon növekedési pályára lehet állítani
a térséget. Számos, korábban ki nem használt lehetőség (turizmus, helyi termékek megjelenése,
tevékenységek diverzifikálása) nyújt támpontot a fejlődéshez.
A HVS-ben megfogalmazott hosszútávú célok a felülvizsgálat során minimális változtatáson estek át:
elsősorban az elvárt eredmények és a bevonható szervezetek, szereplők köre módosult. Ezzel szemben a
HVS intézkedéseit jelentősen megváltoztak: intézkedések száma lecsökkent, tartalma egyszerűsödött.
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Mind a SWOT analízis, mind a felülvizsgálat rámutatott arra, hogy egyes kérdések összefüggésükben,
egységesen kezelendők a stratégiában: így a célcsoportok fejlesztési kategóriái, az egyes településeken az
önkormányzatok szintjén megjelenő közösségi deficitek.
Az elmúlt időszak projektjei közül két mintaprojekt kiemelésével szeretnénk bemutatni azokat az
eredményeket, melyek a jelenlegi stratégiaalkotásra is hatással voltak:




Tokaj-hegyaljai Piac , a találkozások helye – Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség: a projekt által
létrehozott közösségi kezdeményezés révén havi rendszerességgel megrendezésre kerülő,
elsősorban helyi termékeket bemutató programsorozat;
Tokaj-hegyaljai bor- és gyümölcsecet készítése és forgalmazása: több részprojekt keretében több
pályázó együttműködése révén megvalósított fejlesztés, mely egy eddig nem hasznosított
erőforrásra épít.

A 2014-2020-as időszakban a fejlesztésre rendelkezésre álló LEADER forrás jelentősen kisebb, mint
korábban. Jelen stratégia elemei azokra a fejlesztési pontokra koncentrálnak, melyek közvetlen módon
segítik a fejlesztési elképzelések megvalósítását. A 2012-2015 közötti időszak stratégiájának egyes elemei
folytatódnak a jelenlegi programozási ciklusban is. A mikrovállalkozások fejlesztése és különösen a helyi
termékek előállítását, piacra jutását segítő intézkedés a korábbi stratégiához szorosan kapcsolódik, mintegy
folytatva az abban megkezdetteket. Ugyancsak a helyi közösségek támogatása, melyet számos ponton
kiegészít a közös célokhoz való kapcsolódás és az együttműködés kiépítése, a térségen belüli kapcsolati háló
megerősítése. A korábbi stratégiával szemben – igazodva a csökkentett forrásokhoz – kevesebb intézkedést
fogalmaz meg a HFS; ezekben az intézkedésekben viszont nagyobb mozgásteret kapnak a
kedvezményezettek.

4.3 A HFS-t érintő tervezési előzmények, programok, szolgáltatások
Ebben az alfejezetben a térséget érintő tervek, programok, szolgáltatások és a HFS összefüggéseit
összegezzék az alábbi szempontok szerint:
1. Külső koherencia, kiegészítő jelleg: A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség fejlesztési stratégiája
önmagában egy fejlesztési forrásfelhasználását és a lehetséges egyéb források felhasználást,
lehívásában történő közreműködést tartalmazza, azonban több olyan fejlesztési koncepcióval,
programmal is szoros kapcsolatban áll, amely közvetlenül nem része jelen stratégiának.
A térség szempontjából legfontosabb beavatkozási területek a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás
bővítése, a helyi közösségformáló erők megerősítése és az örökségünk megőrzése, bemutatása. A
térség hasonló tevékenységgel bíró vállalkozásai és civil szervezetei nem építenek a közös
elképzelésekre, partnerek helyett gyakran még mindig kizárólag ellenfelet látnak egymásban. Az
együttműködések alapjai adottak, azonban a megvalósulás a gyakorlatban nem működik kifogástalanul.
Az egész térség vonatkozásában elmondható, hogy mind a gazdasági szereplők, mind a civil szféra
hatékonysága javításra szorul. Alacsony az innovatív elképzelés, csak kevés terv jut el a megvalósításig.
Ennek megfelelően a HFS szorosan kapcsolódik az Európai Unió ezen problémákra megoldást kínáló
forrásaihoz, kiegészítve azokat. A legfontosabb ilyen Operatív Program a Vidékfejlesztési Program,
melyhez a teljes HFS szorosan illeszkedik. A VP intézkedései közül az alábbiakhoz kapcsolódik leginkább
a HFS:
−
−

VP 6.2.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása;
VP 6.4.1 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése;
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− VP 4.2.1 Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése;
− VP 4.2.2 Borászat fejlesztése;
− VP 7.2.1 Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben;
− VP 16.4.1 Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogram.
A HFS céljai kiegészítik továbbá azokat az intézkedéseket, melyeket a VP erőforráshatékonyságra és az
ökoszisztémák állapotának helyreállítására vonatkozó prioritások fogalmaznak meg.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot (GINOP) a HFS gazdaságfejlesztésre vonatkozó
részei egészítik ki. Elsősorban a KKV-k fejlesztésére vonatkozó intézkedések (1.2.1. Mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése; 1.2.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása; 1.3.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása) azok, melyekhez illeszkedést biztosít a stratégia.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) intézkedései közül azok a területek
érdemelnek említést, melyek egyrészt a helyi gazdaságfejlesztést támogatják (TOP 1.1.3), másrészt az
energetikai célú fejlesztéseket támogatják (TOP 3.2.1)
Összességében a HFS illeszkedése az operatív programokhoz igen szorosnak nevezhető; kiegészítő
jellege elsősorban abból fakad, hogy egyes területek nem férnek hozzá a források mindegyikéhez.

2. A HFS tartalmát befolyásoló fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/jelentős projektek:
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség területe több kistájat, különböző hagyományokat, eltérő
gazdasági és demográfiai tényezőt egyesít. A HFS alkotásánál a terület vonatkozásában megjelenő
koncepciókra is jellemző volt a sokszínűség. A felhasznált dokumentumok közül az alábbiakat kell
kiemelni:
− Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programja 2014-2020;
− Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program;
− Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója;
− BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program;
− Szerencs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015);
A fenti programok elsősorban a gazdaságfejlesztési prioritások szintjén mutatnak koherenciát a HFSsel. A fókuszterületek egyöntetűen a térség gazdasági potenciáljának erősítését, a vállalkozások
működési feltételeinek javítását célozzák. A közösségi fejlesztések célterülete elsősorban a gyakran
méltatlan körülmények javítását fogalmazza meg. A HFS koncepciója ezekhez illeszkedve, illetve azokat
kiegészítve az alábbi pontokon jelent többletet:
−
−
−
−

specifikus célok meghatározása;
kisléptékű elképzelések integrálása;
egyes prioritások megosztása a köz- és magánszféra között;
multiplikátor hatás előnyben részesítése.

A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programnak eddig 12 kiemelt projektje ismert; a későbbiekben
megvalósításra kerülő részprojektek tervezésére együttműködést kezdeményeztünk az érintett
fejlesztési tanáccsal.
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3. A HFS tartalmát befolyásoló, a térség gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást
támogató programok, szolgáltatások:
−

−

−

−
−

Bejárható Magyarország Program: a térség idegenforgalmi szempontból kiemelt terület
(világöröksági térszín). A program útvonalai áthaladnak a térségen, ráadásul a Bodrog és a Tisza,
mint vízi útvonal szintén érintett. A korábbi évek turisztikai fejlesztései (ld. EMVA Tk5 – mintegy
1.000 mFt allokált forrás) elsősorban a szálláshelyfejlesztést célozták, melyhez kapcsolódóan a
kiegészítő infrastruktúra, a kiszolgáló jelleg erősítse a feladat.
Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter: a HACS területén 2, a programban részt vevő
vár/kastély található (Szerencs, Monok). A stratégia szempontjából az épületek környezetéhez
tartozó ingatlanok turisztikai hasznosítása, funkcióbővítése mint kiegészítő tevékenység
valósítható meg.
Turisztikai Desztináció Menedzsment: a TDM tokaji szervezetével ápolt szoros kapcsolat
(együttműködési megállapodás) alapján került a stratégiába több elképzelés. A helyi
attrakciókat és desztinációkat kiegészítendő helyi termékek, illetve azok piacra (helyi boltba)
juttatása kiemelt fontosságú. A turisztikai szolgáltatások hátterét biztosító ingatlanok
hasznosítása és felújítása szintén kapcsolódási pont.
Mária zarándokút: a Máriapócs-Csíkszereda felé tartó útvonal átszeli a térséget. A szálláshelyek
mellett az információ biztosítása és a háttértevékenység nyújtása egészíti ki az utat.
Gyerekesély Program: a szerencsi járásban található települések közül 3 tart fenn biztos kezdet
házat. A Gyerekesély program lehetőségei közül ezen házak programjai és a táborok
biztosították a legnagyobb lehetőséget a szélesebb társadalmi integrációra. A segítő civil
szervezetek számára tervezett programok egymásra épülése további fejlődési lehetőséget
jelent.
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4.4

SWOT

Erősségek

Gyengeségek

●

szép természeti környezet

●

magas és tartós munkanélküliség

●

a világhírre szert tett tokaji bor

●

a munkaképes népesség egyre nagyobb

●

Tokaj-Hegyalja

●

az

ország

első

és

arányú elvándorlása

egyetlen történeti tája

●

rossz közutak

Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék a

●

alacsony a munkaerő innovációs és

világörökség része
●

alkalmazkodási képessége

turisztikai lehetőségek (hegyvidék,

●

síkság, vizek, erdők)

az alacsony jövedelem okozza

●

kiemelkedő kulturális és épített örökség

●

jó

minőségű

a társadalmi problémák jelentős részét

●

mezőgazdasági

●

egyedülálló termékek és hagyományok

●

aktivizálódó fiatal társadalmi csoportok

●

elsősorban

élelmiszeripari

kapacitás magas minősége

gazdálkodók
●

szántóterületek

forráshiányosak a vállalkozások,

a pénzhiány miatt csökken a közösség
összetartó ereje

●

humán

a belterületi vízrendezés több
településen megoldatlan

●

a szennyvízcsatorna-hálózat több
településen hiányzik

●

a középületek egy része leromlott
állapotban van

●

hanyatló élelmiszeripari ágazatok (pl.
cukorgyártás) után maradó űr

Lehetőségek
●

●

●

hungarikumokra építő térségi

Veszélyek
●

növekszik az elvándorlás, amely

fejlesztések

elsősorban a képzett, munkaképes

idegenforgalmi lehetőségek

polgárokat érinti

kihasználása

●

a globális felmelegedés negatív hatásai

EU források rendelkezésre állása

●

árvízveszély a térség folyóvizei mentén
növekszik
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●

●

●

tokaj-hegyaljai dedikált források

●

megnő az esély a bűnelkövetővé válásra

hatékony felhasználása

●

közlekedési infrastruktúra további

a vállalkozások fellendítése, mely

romlása

munkahelyet teremt és adóbevételt

●

elszennyeződik a talaj és a víz

növel

●

forrásfelhasználás hatékonyságának

a közszolgáltatások színvonalának

csökkenése

emelése
●

kitörési pontok jobb kihasználása
(turizmus, helyi termékek,
tevékenységek diverzifikálása)

●

szlovák-magyar határmenti
együttműködések kihasználása

●

társadalmi integráció megerősödése

SWOT mátrix

Külső lehetőségek

Belső erősségek

Belső gyengeségek

Offenzív stratégiák

Fejlesztő stratégiák

Források
koncentrálása
a A munkanélküliek visszavezetése
turisztikai desztinációk innovatív a munka világába (át) képzések
hasznosításával;
és
foglalkoztatási
kísérleti
programok révén;
Együttműködések és integrált
tevékenységek megerősítése;
Közösségi fejlesztési programok
alkalmazása a környezettudatos
Újszerű
helyi
termékek
életmód és a társadalmi
megjelenítése,
mely
új
integráció elősegítésére;
vállalkozói
kultúra
megteremtésének alapja is lehet. Alapvető
infrastruktúra
fejlesztése és háttértámogatás
kiépítése a vállalkozások és helyi
közösségek felé;
Külső veszélyek

Védekező stratégiák
A fenntartható fejlődés
propagálása új módszerek
alkalmazásával, mely főleg a
primer szektort érinti;

Elkerülő stratégiák
Integrált szemlélet a
szétmorzsolódó közösségekben;
Minden helyi fejlesztés
folyamatos monitoringja és
külső támogatása;
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Fokgazdálkodás felelevenítése
és bemutatása az érintett
területeken;
Az egyedülálló kultúrtáji
környezetre nehezedő
környezeti terhelés csökkentése;

4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség területén az egyes térségi és társadalmi szereplők nehezen jutnak
konszenzusra a jövőjüket meghatározó kérdésekben. Azok a nehezen megvívott harcok, melyeknek
eredménye a közös, együttműködésen alapuló cselekvés rendre sikeresebben és fenntarthatóbban
működnek. A közösségek szigetszerűen léteznek, gyakran nincs kapcsolat az egyes településeken belül élő
csoportok között. Mindez hatványozottan igaz a települések közötti együttműködésre. Noha rendelkezésre
állnak azok a tájképi és kulturális elemek, melyek sokszínűvé és változatossá teszik a helyben élők
mindennapjait, gyakran találkozhatunk kilátástalannak tűnő helyzetben lévő emberekkel, közösségekkel,
szervezetekkel.
Az egyik központi probléma a munkahelyek alacsony számából ered. A munkanélküli ember nem költ,
sokszor magába zárkózik, életenergiáját nem tudja hasznosítani. A hiányzó munkahely akár a termelő, akár
a szolgáltató szektorból a fentiek mellett nem termel adóbevételt, így összességében a munkahely hiánya
többszörösen gyengíti a térséget. Az el nem költött pénz, nem termel újabb pénzt, nem generálja a
gazdaságot és a folyamat beláthatatlan következményekkel, végérvényesen a térség elnéptelenedésével,
elöregedésével jár.
A fenti problémát tekinti a LEADER Helyi Akciócsoport az elsődlegesen megoldandónak, mely összetett
programokat kíván, ezért a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia több intézkedésében is választ próbál találni erre
a kérdésre. A térség mezőgazdasági jellegére, a helyi termékekre, a helyben működő vállalkozásokra építve
tervezi a kiutat.
A Helyi Akciócsoport által lefedett területen, miután a munkanélküliség nagy, a közösség megtartó erejére
építeni szükséges. Az egyházak, a civil szervezetek fejlesztése, eszközeinek bővítése, rendezvényeinek
támogatása mind a közösség formálását segítik, egymásra utaltságukra hívják fel a figyelmet.
A térségben található azonos cél érdekében tevékenykedő vállalkozások és civil szervezetek nem ismerték
fel az egymásra utaltságot és az együttműködés lehetőségeit. Számos tematikus jó gyakorlatot lehet
átültetni (pl. villányi borászok – tokaji borászok), és több lehetőség mutatkozik az eszközök együttes
felhasználásán keresztül a szférák közötti együttműködésig. A
A minőségi helyi termékek csak részben vannak jelen a térségben: javítani kell az „elérhetőségükön”. A
vidéki turisztikai szolgáltatások elengedhetetlenek jó minőségű és fellelhető termékek nélkül. A kiépített
szálláshelyeket össze kell kötni a helyi termékek és szolgáltatások biztosítóival.
A civil kezdeményezések gyakran a kezdeti lelkesedést követően elhalnak, mert nincs meg a szükséges
forrás a tevékenység végzéséhez. A civilek eszközellátottsága nem teszi őket alkalmassá, hogy maradandó
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munkát végezve, tevékenységüket széles körben ismertetve igazi mozgatórugói legyenek a helyi
társadalomnak.
A SWOT analízisben azonosított lehetséges stratégiák meghatározzák azokat a lehetséges lépéseket,
melyekkel a LEADER forrás hatékony felhasználása mellett hozzájárulnak a célok eléréséhez.
A célkitűzések tartalmazzák a leírt problémák megoldására tett javaslatok:
A Zempléni Tájak LEADER HACS a VP alapján a tervezés elsődleges szempontjait (STRATÉGIAI IRÁNYAI),
szükségleteit az alábbiak szerint fogalmazta meg:
a) A helyi gazdaság együttműködések útján történő megerősítése, az új tevékenységek által a foglalkoztatás
bővítése, erőforrás-hatékonyságának növelése és a vidéki élet minőségének javítása (SWOT Erősségek: 2,
4, 5, 7, 8, 9, 10; SWOT Lehetőségek: 1, 2, 5, 7)
b) A társadalmi kohézió megerősítése, a megújuló energiaforrások bekapcsolása a (SWOT Erősségek: 1, 3,
6, 9; SWOT Lehetőségek: 2, 3, 4, 6, 8, 9).

5. Horizontális célok
5.1 Esélyegyenlőség
A1303/2013/EU rendelettel összhangban a cél keretében érvényesül:
A hozzáférhetőség horizontális célkitűzése, biztosítva a LEADER program által támogatott javakhoz és
szolgáltatásokhoz történő hozzáférést mindenki számára,
A népesedési kihívások kezelése, melynek keretében elősegítjük az összes életkori csoport társadalmi
befogadását.
Hátrányos megkülönböztetés által leginkább sújtott csoportok (felsorolás):
-

akadályozott/fogyatékossággal élő/megváltozott munkaképességű emberek 27
nők
alacsony végzettségűek, iskolából lemorzsolódók
pályakezdő fiatalok, munkatapasztalattal nem rendelkezők
(tartósan) munkanélküliek
alacsony munkaintenzitású háztartásban élő emberek
romák
szegregátumok lakói
rossz közlekedésű településen élők
(jövedelmi, lakhatási) szegények
migránsok
fogvatartottak, börtönből szabadultak
szenvedélybetegek
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hajléktalanok
hátrányos helyzetű családokban/ állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok
45 év feletti inaktívak
idősek

-

A csoportok között átfedések lehetségesek, illetve a hátrányok halmozódhatnak.
Tevékenységek/területek, amelyekhez az Stratégia (közvetlenül vagy közvetetten) hozzájárulhat:
1. megfelelő képzettséghez való hozzáférés
2. munkaerő-piaci pozícióhoz és foglalkoztatási feltételekhez való hozzáférés
3. lakhatáshoz és lakhatási környezethez való hozzáférés
4. egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés
5. közlekedéshez való hozzáférés
6. társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés
7. információhoz való hozzáférés
8. közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (szociális, gyermekjóléti, és más kormányzati, önkormányzati
közszolgáltatások)
9. Hatalomhoz, önrendelkezéshez, önérvényesítéshez való hozzáférés
10. Befogadó közösséghez való hozzáférés – szemléletformálás
A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései: A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása
során az Akciócsoport koordinációjával biztosítja az alábbi esélyegyenlőségi feltételek teljesülését:
Tervezés:
- az esélyegyenlőségi elvek érvényesülésében meghatározó szerepet játszó szervezetek részvétele az
Stratégia kialakításában;
- egységes szabályozás és eljárásrendek;
- az esélyegyenlőségi elvek és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon követését biztosító
szempontrendszer megtervezése
Projektek kiválasztása:
-

-

az esélyegyenlőség elősegítése a pályáztatás esetén a releváns kiválasztási kritériumok
meghatározásában érvényesül, annak érdekében, hogy a kiválasztandó pályázatok tevékenységei a
lehető legnagyobb mértékben járuljanak hozzá az esélyegyenlőségi elvek érvényesítéséhez.
projektkiválasztás esetén konkrét, a projekt tartalmához igazodó követelményrendszer
meghatározása az esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatásának érdekében.
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Végrehajtás:
-

-

-

támogatott pályázatok esetében projekt szinten a releváns esélyegyenlőségi elvárásoknak való
megfelelés érvényesítése;
minden épületre, tárgyra, technológiára, szolgáltatásra irányuló tervezési, fejlesztési projektben a
fizikai és infokommunikációs hozzáférhetőség szempontjainak alkalmazása;
a hátrányos helyzetűek alkalmazása, és az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének
biztosítása; - a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi,
közlekedési, oktatási és képzési szolgáltatásokban, a közkincsekhez, közjavakhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben - a nők gazdasági függetlenségének, illetve vállalkozóvá
válásának előmozdítására
kisgyermeket nevelő nőkkel szembeni foglalkoztatási diszkrimináció csökkentésére; a munkahelyek
családbaráttá tételére, atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő, munkakör-megosztás,
távmunka) és rugalmas munkaszervezési módok alkalmazására a kisgyermekes szülők számára
szükség esetén esélyegyenlőségi képzés a munkaszervezet munkatársai részére.

Nyomonkövetés
Az Akciócsoport monitoring tevékenységet végez, melynek keretében biztosítja a Stratégia
esélyegyenlőségi szempont érvényre jutását a programszintű értékelések keretében, és az eredmények
tapasztalatainak visszacsatolását a végrehajtás folyamataiba.

5.2 Környezeti fenntarthatóság
A környezeti fenntarthatóság elősegítésének célja a környezetünk védelme, hiszen a vidéki társadalom és
gazdaság nagymértékben függ a jó minőségű természeti és környezeti erőforrásoktól. A fenntarthatóság
alapja, hogy az említett erőforrások kiegyensúlyozott fejlesztése valósuljon meg. Figyelembe kell venni
- a helyi mezőgazdasági, természeti és környezeti adottságokat
- a térség összetettségét
- a fejlesztési igények sajátosságait
- a rendelkezésre álló gazdasági, mezőgazdasági és turisztikai lehetőségeket
- és kiemelt szerepet kap a térséget átfogó helyi szereplők együttműködése
fenntarthatósági szempontokat a projekt teljes folyamatában vizsgálni kell. Cél, hogy az Akciócsoport HFS
segítse elő a tudatos vidékfejlesztés érvényre juttatását. Környezeti szempontok a stratégiában:
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 eltartó képességét 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 terhelje).
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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 (különösen 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.

6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség stratégiaalkotásában a LEADER módszer minden elemét
igyekezett felhasználni. A források beszűkülése és az időbeli bizonytalanság talán több résztvevőt távol
tartott a széleskörű együtt gondolkodástól, azonban a dokumentum elkészültét még így is a lehető
legszélesebb integráció és nyitottság jellemezte. A stratégia ezen elemeit a két rész külön történő
bemutatásával kívánjuk ismertetni.
A HFS integrált elemei:
A térségi sajátosságok már jelezék, hogy a dél-zempléni terület milyen sokszínű és változatos egységet alkot.
A történelmi és földrajzi sajátságokból eredő pozitív és negatív tényezők bizonyos fokig a mai napig
meghatározzák egy-egy település, tájegység arculatát, jövedelemviszonyait – de még bizonyos értélemben
lehetőségeit is. A tervezői csoport arra törekedett, hogy a sajátosságokat oly módon egyesítse, hogy azzal
minden érintett lehetőségként tudjon élni. Ezek, az integráció sajátos elemei a HFS-ben a következők:
-

-

Olyan tevékenységekre történő fókuszálása a stratégiának, mely az adott terület minden pontján
hozzáférhető: pl. mezőgazdasági melléktermék ugyanúgy keletkezik a szőlőtermesztés esetében,
mint a szántóföldi gazdálkodásnál;
Területi egyenlőtlenségeket a térségen belüli együttműködéssel kívánja enyhíteni;
A térségi identitás erősítését és a hálózatosodást szolgáló integrált fejlesztések;
Tudatos integrációja a helyi kulturális-kreatív és tudás tőkének.
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A HFS innovatív elemei:
A tevékenységek meghatározásánál az innovatív gondolkodásmód és elem beépítése jelentette a
legnagyobb kihívást. Az újszerűséget az adja elsősorban, hogy az egymásrautaltságból fakadóan az
együttműködés rendszerszintű felhasználását terveztük a HFS-ben. A tervezés maga is innovatív jelleget
hordozott. A stratégia legfontosabb innovatív elemei a következők:
új szemlélet meghonosítása a fejlesztések tervezésénél („Nekem is olyan kell” helyett: „Csináljuk
együtt!”);
- technológiai újszerűségek támogatása a földrajzi sajátosságok figyelembe vételével;
- funkciók újragondolása azokon a területeken, amelyek régóta használaton kívül estek;
- horizontális nyitottság: térségen belüli kezdeményezések támogatása.
A fenti elemek akkor valósulnak meg kifogástalanul a HFS-ben, ha azokat a megvalósítás során tudatosan
alkalmazza a kedvezményezett, azonban a projekt eredményének haszonélvezői a magas minőségű termék
ill. szolgáltatás felhasználásával teljes mértékben elégedett.
-

31

7. A stratégia beavatkozási logikája
7.1 A stratégia jövőképe
Együttműködő szervezetek által megerősített, hatékony és fenntartható közösség, mely a természeti és
épített örökség elemeire alapozva igyekszik megélhetést és tervezehető jövőt biztosítani a helyben élőknek.

7.2 A stratégia célhierarchiája
Jövőkép
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség területén működő vállalkozások versenyképessége
fenntartható módon nő, hatékony munkavégzés és energiafelhasználás mellett. A helyi közösség
identitása az értékek és az együttműködési lehetőségek megújítása révén megerősödik.
Átfogó cél(ok)
1.
2.

A helyi közösség identitásának erősítése az értékek és az együttműködési lehetőségek
megújítása révén
Élénkülő, fenntartható gazdaság

Ssz
.

Specifikus célok

Eredménymutatók
megnevezése

1.

A helyi gazdaság együttműködésen alapuló
fejlesztése

létrejövő gazdasági
együttműködések száma
(db)
létrehozott új
munkahelyek száma (FTE)
létrehozott új
munkahelyek száma (FTE)

2.

3.
4.

Kisléptékű gazdaságfejlesztés új gazdálkodási
egységek létrehozása és infrastrukturális
támogatása révén
Erősödő civil háló, takarékos és fenntartható
közösségek
Erőforrások felhasználásának javulása

a program által elért
személyek száma (fő)
megújuló energiával
ellátott épületek száma
(db)

Célértékek

18
5
5

1000
10

A stratégia céljai igazodnak a Vidékfejlesztési Program prioritásaihoz és céljaihoz, kiegészíti azokat, emellett
megoldást kínál a térségre jellemző problémák részleges kezelésére. A helyzetfeltárás rávilágított arra, hogy
a mélyen gyökerező problémák milyen nehézségeket jelentenek a gazdaság és a társadalom rétegeiben.
Ezek közül ki kell emelni a térség tőkeszegény vállalkozásait, a meggyengült civil hálót. A SWOT analízis
rámutatott arra, hogy a HACS területén gyenge az együttműködés az azonos területen tevékenykedők
között, ugyanakkor egyértelművé tette azt is, hogy a páratlan történelmi-kulturális és környezeti értékek
mentén szerveződő kezdeményezésekre hosszútávon lehet építeni.
A megfogalmazott célok azokat a területeket kívánják felölelni, amelyeken a leginkább érezhető válik a
beavatkozás: a hétköznapi élet feltételeinek javítását, a jövedelemszerzés lehetőségének biztosítását, a
helyben maradást és a vidéki élet minőségének javítását. Azok számára, akik személyesen nem tudnak élni
a stratégia adta lehetőséggel, a közösségeik révén kívánunk támogatást biztosítani. A kitörési pontok
(együttműködések és partneri kapcsolatok kiépítése, helyi termékek előállítása, megújuló energia
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használata, közösségszervezés és -formálás) révén további kapcsolódási pontok alakíthatók ki, melyek az
átfogó célok elérését szolgálják nagyobb projektek megvalósítása révén.

Intézkedések (beavatkozási területek)

Melyik specifikus cél(ok)hoz
járul hozzá1
1.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Partnerségen alapuló közösségi kezdeményezések támogatása
Helyi termékek együttműködés keretében történő előállításának, piacra jutásának és marketingjének támogatása,
különös tekintettel a mezőgazdasági termékek
feldolgozására és melléktermékek hasznosítására
Közösségi turisztikai szolgáltatások létrehozásának
támogatása a kihasználatlan ingatlanok fejlesztésével
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésnek támogatása, különös tekintettel a megújuló E-források
felhasználására
Egyházközségek és civil szervezetek megújuló energiaforrás
felhasználásának támogatása
Közösségi rendezvények és közösségformáló programok
támogatása
Tokaj Világörökség térinformatikai rendszerének kialakítása
A helyi terméket előállító termelők hálózatos együttműködése és bekapcsolódása a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramban

2.

3.

4.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

8. Cselekvési terv
8.1 Az intézkedések leírása
8.1.1.
1. Az intézkedés megnevezése: Partnerségen alapuló közösségi kezdeményezések támogatása
2. Specifikus cél: Erősödő civil háló, takarékos és fenntartható közösségek
3. Indoklás, alátámasztás: A térség civil szervezetei, egyházközségei gyakran egymástól függetlenül
azonos célok érdekében cselekszenek. A tevékenységek összehangolása arra sarkallja a
szervezeteket, hogy fejlesztési elképzeléseik tervezésénél fel tudják használni egymás tapasztalatát
és építhessenek egymás erényeire. Jellemzően térségünkben a civil szféra küzd a legnagyobb
forráshiánnyal. Az együttműködés révén új, innovatív elképzelések valósulhatnak meg.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: eszközbeszerzés és szolgáltatás
igénybevétele, építéssel járó beruházások (kizárólag kültéri közösségi tér, játszótér, kondipark
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létesítése) támogatható. Önállóan nem támogatható tevékenységek: tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása, műszaki ellenőrzés, építészeti tervezés, projektmenedzsment.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztés alátámasztott konzorciumi együttműködés keretében
kell, hogy megvalósuljon, melyben a projekt kedvezményezettje a költségvetés meghatározott
részét fordítja a partnerrel közös fejlesztésre. A hasonló támogatások (NEA) nem teszik lehetővé a
térben korlátozott együttműködési projektek megvalósítását. Az együttműködést konzorciumi
megállapodással és a költségek partnerek közötti megosztásának bemutatásával szükséges
alátámasztani.
6. A jogosultak köre: Települési önkormányzat, települési önkormányzati társulás, nemzetiségi
önkormányzat, egyházi szervezet, civil szervezet.
7. Kiválasztási és jogosultsági kritériumok, alapelvek:
a)

b)

c)

Jogosultsági kritériumok:
 a pályázók mindegyike legkésőbb a projektötlet benyújtását megelőző év január 1-én a
HACS területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik;
 konzorciumi megállapodás megléte, mely tartalmazza a részletes, partnerekre lebontott
költségtervet és a tevékenységek időbeni ütemezését;
 kidolgozott és részletes projektterv;
 átláthatósági nyilatkozat;
 önkormányzatok esetében testületi határozat.
 cégek esetében cégkivonat
 egyházak esetében egyházfői igazolás
 civil szervezetek esetében törvényszéki kivonat
A pályázó vállalja, hogy
 A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség arculati elemeit feltünteti kommunikációjában;
 a fejlesztés megvalósulásáról összefoglalásáról tájékoztatót nyújt be a HACS
munkaszervezete felé és hozzájárul a projekt honlapon történő bemutatásához;
 eszközbeszerzés esetén a tárolás helye a HACS területén kerül meghatározásra és biztosítja
az együttműködő partnerek hozzáférését.
Kiválasztási kritériumok:
 a megvalósításhoz kapcsolódó, helyi szolgáltatóval/vállalkozóval kötött előszerződés;

 kapcsolódás más, a helyi közösség megerősítését szolgáló korábbi, vagy megvalósítás alatt
álló projekthez;
 eltérő GFO kóddal rendelkező kedvezményezettek együttműködése (szférák közötti
kapcsolódás erősítése);
 hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat érintő tevékenység végzése ill. a hozzájuk
kapcsolódó szervezetek bevonása;
 a pályázatban eszközbeszerzés és szolgáltatás igénybevétele is megvalósul;
 településhatáron átívelő kezdeményezés;
 kidolgozott, részletesen alátámasztott projektterv.
8. Tervezett forrás:
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 86.000.000,- Ft
 a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő járásban
található települések esetében 95%;
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 a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet, illetve a 105/2015. Kormányrendelet szerinti
fejlesztendő járásban található települések esetében 90%;
 a 290/2014. Korm rendelet, illetve a 105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásbeli településen 85%
 nem besorolt településen az intenzitás mértéke 75%
b. A projektméret korlátai: Támogatás összege legalább 200.000,- Ft, legfeljebb 6.000.000,HUF.
c. A támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): hagyományos
elszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. I. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. A támogatott projektek száma (db): 24
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
- települési önkormányzat: 8
- Civil szervezet: 7
- egyházi szervezet: 7
- települési önkormányzati társulás: 1
- nemzetiségi önkormányzat: 1
8.1.2.
1. Az intézkedés megnevezése: Helyi termékek együttműködés keretében történő előállításának,
piacra jutásának és marketingjének támogatása, különös tekintettel a mezőgazdasági termékek
feldolgozására és melléktermékek hasznosítására
2. Specifikus cél: A helyi gazdaság együttműködésen alapuló fejlesztése
3. Indoklás, alátámasztás: A térségben alacsony a vállalkozási hajlandóság, noha számos egyedi
termékkel rendelkezik. A 2007-2013 közötti programozási időszak egyik legsikeresebb
kezdeményezése a helyi erősségekre és értékekre alapozott gazdaságfejlesztés volt. A jövedelmi
viszonyok, a még mindig magas munkanélküliség és elvándorlás, valamint a forráshiány nem teszi
lehetővé, hogy megfelelő minőségű helyi termékek jelenjenek meg a kínálati oldalon. Sok esetben
a helyi termékek, márkák hiánya okozza az egyébként jól körvonalazott turisztikai elképzelések
gátját. A munkahelyteremtés mellett a térségen belüli tevékenységek diverzifikálásához is
hozzájárul.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: feldolgozott Annex I., feldolgozott Annex I.
és non-Annex termékek előállítása, építési beruházás, eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele,
marketingtevékenység. Az együttműködést megállapodással és a költségek partnerek közötti
megosztásának bemutatásával szükséges alátámasztani. Helyi terméknek minősül a helyben
előállított alapanyagból helyben készült termék, mely elsődleges, nem nagyüzemi feldolgozáson
átesett. Támogatható tevékenységek továbbá: nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment,
tervezés, műszaki ellenőrzés, ingatlan vásárlás, könyvvizsgálat, építéshez kapcsolódó területelőkészítés.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés kapcsolódik a Vidékfejlesztési Program egyes
intézkedéseihez (Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése – 4.2.1., Nem
mezőgazdasági tevékenységek elindítása és fejlesztése – 6.2.1 és 6.4.1, Kis gazdasági szereplők
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együttműködései – 16.3.1., REL – 16.4.1). A Vidékfejlesztési Program (VP 4.2.1) nem támogatja az
induló vállalkozásokat és a nem mezőgazdasági tevékenységet végzők feldolgozási tevékenységét
az ANNEX I. termékekre korlátozza. Az intézkedés kiegészíti továbbá a GINOP azon elemeit, melyek
a KKV-k termelési kapacitásfejlesztésére koncentrálnak.
6. A jogosultak köre: mikrovállalkozás (induló vállalkozás is!), őstermelő, adószámmal rendelkező
magánszemély, nonprofit gazdasági társaság, adószámmal nem rendelkező magánszemély.
7. Kiválasztási és jogosultsági kritériumok, alapelvek:
a)

b)

c)

Jogosultsági kritériumok:
 együttműködési megállapodás megléte, mely tartalmazza a részletes, partnerekre
lebontott költségtervet és a tevékenységek időbeni ütemezését (partner lehet az
értékesítésben vagy a beszállításban/előállításban egyaránt);
 kidolgozott és részletes projektterv;
 átláthatósági nyilatkozat;
 egyeztetés a HACS munkaszervezetével a fejlesztésről;
 székhely, telephely, fióktelep igazolása (elektronikusan hitelesített cégkivonat
A pályázó vállalja, hogy
 A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség arculati elemeit feltünteti kommunikációjában;
 a fejlesztés megvalósulásáról összefoglalásáról tájékoztatót nyújt be a HACS
munkaszervezete felé és hozzájárul a projekt honlapon történő bemutatásához;
 eszközbeszerzés esetén a tárolás helye a HACS területén kerül meghatározásra és biztosítja
az együttműködő partnerek hozzáférését.
Kiválasztási kritériumok:
 a megvalósításhoz kapcsolódó, helyi szolgáltatóval/vállalkozóval kötött előszerződés;
 foglalkoztatás bővítése;
 innovatív ill. környezettudatos projektelemek beépítése;
 hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat érintő tevékenység végzése ill. a hozzájuk
kapcsolódó szervezetek, személyek bevonása;
 kidolgozott, részletesen alátámasztott projektterv.

8. Tervezett forrás:
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 121.813.355,- Ft
b. a támogatás aránya:
 a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő járásban
található települések esetében 70%;
 a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet, illetve a 105/2015. Kormányrendelet szerinti
fejlesztendő járásban található települések esetében 65%;
 a 290/2014. Korm. rendelet, illetve a 105/2015. Korm rendelet szerinti kedvezményezett
járásban található településeken az intenzizás mértéke 60%;
 nem besorolt településen az intenzitás mértéke 50%.
c. Támogatás összege legalább 500.000,- Ft, legfeljebb 10.000.0000,- Ft
d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): hagyományos
elszámolás
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9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. A támogatott projektek száma (db): 24
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
- mikrovállalkozás: 10
- kisvállalkozás: 4
- őstermelő: 5
- magánszemély: 4
- non-profit gazdasági társaság: 1

8.1.3.
1. Az intézkedés megnevezése: Közösségi, elsősorban turisztikai szolgáltatások létrehozásának
támogatása a kihasználatlan ingatlanok fejlesztésével
2. Specifikus cél: Erőforrások felhasználásának javulása
3. Indoklás, alátámasztás: A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség területén található települési
önkormányzatoknak, egyházközségeknek és civil szervezeteknek számos olyan saját tulajdonú
ingatlanja van, melyek kihasználatlanok és leromlott állapotban vannak. A funkcióját vesztett, de
értékkel bíró épületek egy része még megmenthető és új funkcióval bővíthető. A fejlesztés szorosan
kapcsolódik a Bejárható Magyarország Program célkitűzéseihez: több jármód útvonala is érinti a
térséget. A vízitúra útvonalak infrastrukturális ellátottsága igen csekély és a térségi kapcsolatokkal
rendelkező kerékpárút-hálózat kiegészítő létesítményei még nem állnak rendelkezésre.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: építés, tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, eszközbeszerzés, projekt előkészítés,
marketingtevékenység, megújuló energiaforrás felhasználásának kiépítése, projektmenedzsment,
kis léptékű telepen belüli infrastruktúra fejlesztés és közműhálózatra csatlakozás, területelőkészítés, immateriális javak beszerzése.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A tevékenység közvetve kapcsolódik a turisztikai szolgáltatásokhoz,
azonban mint pontszerű fejlesztés jelenik meg. A közösségi turisztikai tevékenységek végzéséhez
biztosít hátteret, valamint a vidék megújításának, új funkciókkal történő ellátásának is eleme lehet.
A Vidékfejlesztési Program nem támogat közösségi turisztikai fejlesztést. Kizárólag érvényes építési
engedéllyel rendelkező beruházások támogathatók.
6. A jogosultak köre: Települési önkormányzat, egyházi jogi személy, civil szervezet,
mikrovállalkozások.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
a) Jogosultsági feltételek:
 a pályázó legalább a projektötlet benyújtását megelőző év január 1-én a HACS területén
székhellyel vagy telephellyel rendelkezik;
 kidolgozott és részletes projektterv;
 átláthatósági nyilatkozat;
 Jegyzőkönyv egyeztetés a HACS munkaszervezetével a fejlesztésről.
b)
A pályázó vállalja, hogy
 A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség arculati elemeit feltünteti kommunikációjában;
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c)

 a fejlesztés megvalósulásáról összefoglalásáról tájékoztatót nyújt be a HACS
munkaszervezete felé és hozzájárul a projekt honlapon történő bemutatásához;
 eszközbeszerzés esetén az eszközöket a fenntartási időszak ideje alatt HACS területén
tárolja és biztosítja az együttműködő partnerek hozzáférését.
Kiválasztási kritériumok:

 a megvalósításhoz kapcsolódó, helyi szolgáltatóval/vállalkozóval kötött előszerződés;
 kapcsolódás más, a helyi közösség megerősítését szolgáló korábbi, vagy megvalósítás alatt
álló projekthez;
 kapcsolódás a Bejárható Magyarország Program célrendszeréhez;
 előnyt jelent az együttműködés az alábbi szervezetekkel: Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület, Északi Várak útján Idegenforgalmi Klaszter;
 projektterv minősége.
8. Tervezett forrás:
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
társfinanszírozás) nagysága:100.000.000,- Ft
b. A támogatás aránya:
 a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő járásban
található települések esetében 95%, mikrovállalkozások esetében 70%;
 a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti, illetve a 105/2015 Kormányrendelet szerinti
fejlesztendő járásban található települések esetében 90%, mikrovállalkozások esetében
65%.
 a 105/2014. Korm. rendelet, illetve a 290/2014. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járásban található településen az intenzitás mértéke 85%
 nem besorolt településen az intenzitás mértéke 75%
c. a projektméret korlátai: Támogatás összege min. 3.000.000,- Ft, max. 12.000.000,- Ft
d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): hagyományos
elszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. II. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. A támogatott projektek száma (db):12
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db):
- települési önkormányzat: 8
- mikrovállalkozások: 2
- egyházi jogi személy: 1
- civil szervezet: 1
8.1.4.
1. Az intézkedés megnevezése: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésnek támogatása,
különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására
2. Specifikus cél: Kisléptékű gazdaságfejlesztés új gazdálkodási egységek létrehozása és
infrastrukturális támogatása révén
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3. Indoklás, alátámasztás: A térségben az országos átlagtól jelentősen elmarad a vállalkozások
népességre vetített aránya. A forráshiányos vállalkozások nem képesek külső segítség bevonása
nélkül a fejlesztési elképzeléseiket megvalósítani. A kistelepüléseken működő mikrovállalkozások
csak korlátozott mértékben férnek hozzá forrásokhoz. A munkalehetőségek és a kiegészítő
jövedelemszerzési lehetőségek hiánya igen komoly feszültség forrása. A térség vállalkozásainak
komoly tehertétel a működéshez szükséges rezsiköltségek finanszírozása.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: eszközbeszerzés, megújuló energiaforrás
kiépítése, gépbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, energetikai tanúsítás, számítás
elvégzése, marketingtevékenység, projektelőkészítés, projektmenedzsment, tervezés, műszaki
ellenőrzés, képzés, immateriális javak beszerzése.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A Vidékfejlesztési Program nem teszi lehetővé új vállalkozások
indítását mezőgazdasági tevékenység végzése nélkül (VP 6.2.1 és 6.4.1). A GINOP támogatások nem
érhetők el a térség minden településén tevékenykedők számára. Az energetikai szempontoknál
figyelembe kell venni a 7/2006. TNM rendelet előírásait; a fejlesztés által megtakarított energia
mértéke legalább 25%, melyet energetikai tanúsítással kell igazolni.
6. A jogosultak köre mikrovállalkozások, adószámmal rendelkező magánszemély, adószámmal nem
rendelkező magánszemély, őstermelők, állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek
7. Kiválasztási és jogosultsági kritériumok, alapelvek:
a) Jogosultsági kritériumok
 energetikai fejlesztés esetén energetikai számításokkal alátámasztott tanúsítvány
 a HACS munkaszervezetével történt egyeztetést alátámasztó jegyzőkönyv
 kidolgozott és részletes projektterv;
 a vállalkozás székhelye a HACS területén található;
 átláthatósági nyilatkozat.
b) A pályázó vállalja, hogy
 A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség arculati elemeit feltünteti kommunikációjában;
 a fejlesztés megvalósulásáról összefoglalásáról tájékoztatót nyújt be a HACS
munkaszervezete felé és hozzájárul a projekt honlapon történő bemutatásához;
 amennyiben magánszemélyként nyújtja be pályázatát legkésőbb a támogatás odaítélésétől
számított 180 napon belül vállalkozást indítanak a HACS területén található székhely
bejegyzésével és azt működtetik a fenntartási kötelezettség lejártáig.
 eszközbeszerzés esetén az eszközöket a fenntartási időszak ideje alatt HACS területén
tárolja és biztosítja az együttműködő partnerek hozzáférését.
c) Kiválasztási kritériumok
 foglalkoztatás bővítése
 a megvalósításhoz kapcsolódó, helyi szolgáltatóval/vállalkozóval kötött előszerződés
 innovatív eljárások, tevékenységek kerülnek fejlesztésre
 megújuló energia hasznosítását tartalmazó projektelem legalább a teljes projektösszeg
15%-ig;
 a projektterv megfelelő minősége

8. Tervezett forrás:
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a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 110.000.000,- Ft
b. a támogatás aránya:
- a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint komplex programmal fejlesztendő járásban
található települések esetében 70%;
- a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet illetve a 105/2015. Kormányrendelet szerinti
fejlesztendő járásban található települések esetében 65%;
c. a projektméret korlátai: Támogatás összege min. 3.000.000,- Ft, max. 8.000.000,- Ft
d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): hagyományos
elszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév - 2019. I. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. A támogatott projektek száma (db) 18
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db)
 mikrovállalkozás 15
 magánszemély: 3
8.1.5.
1. Az intézkedés megnevezése: Egyházközségek és civil szervezetek megújuló energiaforrás
felhasználásának támogatása
2. Specifikus cél: Erősödő civil háló, takarékos és fenntartható közösségek
3. Indoklás, alátámasztás: A tőkehiány mellett a helyi társadalom környezettudatos szemléletének
hiányosságai is akadályozzák a megújuló energiaforrások hasznosításának szélesebb körű
elterjedését, a fosszilis energiahordozóktól való függőség oldását. A térségi gazdasági szereplők,
szolgáltatók versenyképességének javításához, valamint az önkormányzatok és civil szervezetek
tulajdonában, kezelésében álló közösségi terek fenntartható működtetéséhez elengedhetetlen a
működés rezsiköltségeinek leszorítása.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: megújuló energiaforrást hasznosító
eszközök beszerzése, technológiák kialakítása, az energetikai tanúsítás beszerzése, tervezés,
hálózati csatlakozás, a kapcsolódó eszközbeszerzés és – legfeljebb a projekt összes költségének
20%-ig – az építési tevékenység., projektelőkészítés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása,
projektmenedzsment, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, épületek energetikai korszerűsítéséhez
kapcsolódó építési tevékenység, ingatlan vásárlás, födém szigetelése.
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: a kisléptékű energetikai fejlesztéseknek igen ritkán
kedvezményezettjei a civilek és az egyházközségek. A Vidékfejlesztési Program 7.2.1. – Kisléptékű
infrastruktúra fejlesztése. A KEHOP vonatkozó kiírásai nem támogatják ezen kedvezményezetteket.
6. A jogosultak köre: civil szervezetek és egyházi jogi személyek.
7. Kiválasztási és jogosultsági kritériumok, alapelvek:
a) Jogosultsági kritériumok:
 energetikai számítás a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján;
 kidolgozott és részletes programterv;
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 átláthatósági nyilatkozat;
 előzetes egyeztetés a HACS munkaszervezetével;
 térségben székhellyel rendelkező Civil szervezetek és egyházi jogi személyek
b) A pályázó vállalja, hogy
 A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség arculati elemeit feltünteti kommunikációjában;
- a fejlesztés megvalósulásáról összefoglalásáról tájékoztatót nyújt be a HACS
munkaszervezete felé és hozzájárul a projekt honlapon történő bemutatásához;
c) Kiválasztási kritériumok


előnyt jelent települési legalább 1 db, a civil vagy közszféra rendezvényeinek támogatása
helyszínbiztosítással a projekt lezárásához kapcsolódóan;
 energiahatékonyság javulása;
 kapcsolódás más, a helyi közösség megerősítését szolgáló korábbi, vagy megvalósítás alatt
álló projekthez;
 a fejlesztés révén legalább 10%-os energiahatékonyság javulás érhető el;
 a projektterv minősége.
d) Egyéb elvárás
- a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a számolható el a födém szigetelés
költségére.
8. Tervezett forrás:
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 33.847.085,- Ft
b. a támogatás aránya:
 a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő járásban
található települések esetében 95%;
 a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet, illetve a 105/2015. Kormányrendelet szerinti
fejlesztendő járásban található települések esetében 90%;
 a 290/2014 Korm. rendelet, illetve a 105/2015. Korm rendelet szerinti kedvezményezett
járásban található településen az intenzitás mértéke 85%;
 nem besorolt településen az intenzitás mértéke 70%.
c. a projektméret korlátai: Támogatás összege min. 2.500.000,- Ft, max. 8.000.000,- Ft
d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): hagyományos
elszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. I. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. A támogatott projektek száma (db) 5
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db)
 civil szervezet: 3
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egyházi jogi személy: 8

8.1.6.
1. Az intézkedés megnevezése: Közösségi rendezvények és közösségformáló programok támogatása
2. Specifikus cél: Erősödő civil háló, takarékos és fenntartható közösségek
3. Indoklás, alátámasztás: Települési szintű és térségi kapcsolati hálók kialakulásának elősegítése és
helyi identitástudat erősítése az egészséges, öntevékeny, hagyományápoló helyi társadalom
megteremtésének jegyében. A települések lakóit egymáshoz közelebb hozó, helyi identitástudat
erősítését és helyi hagyományok ápolását szolgáló rendezvények hozzájárulhatnak az egészséges,
nyitott helyi társadalom kialakulásához. Stratégiai cél a térségen belüli kapcsolati hálók,
együttműködések erősítése. Ennek érdekében támogatni szükséges a térség polgárait egymáshoz
közelebb hozó, egymás kultúrájának, értékeinek, munkájának megismerését elősegítő
rendezvények lebonyolítását.
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: rendezvényszervezés, eszközbeszerzés
(legfeljebb a projekt összköltség 20%-ig), nyilvánosság biztosítása
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: a civil szervezetek, egyházközségek, de gyakran a települési
önkormányzatok is legkönnyebben a rendezvények szervezésével tudják megszólítani az
érintetteket. A LEADER alapeleme a rendezvények támogatása, melyen az ismeretátadás,
közösségformálás mellett a hálózatépítés is fontos szerepet játszik. Más operatív programokból
tematikus, kis léptékű rendezvények támogatása önállóan nem finanszírozható.
6. A jogosultak köre: települési önkormányzatok, civil szervezetek
7. Kiválasztási és jogosultsági kritériumok, alapelvek:
a) Jogosultsági kritériumok:
 kidolgozott és részletes programterv;
 a kedvezményezett kötelezően csatolja a LEADER HACS munkaszervezetével történt előzetes
egyeztetésről szóló jegyzőkönyvet.
 kizárólag a HACS területén megvalósuló rendezvények támogathatók;
 átláthatósági nyilatkozat;
 legkésőbb a projektötlet benyújtását megelőző év január 1-én a HACS területén székhellyel
vagy telephellyel rendelkezik.

b) A pályázó vállalja, hogy
 A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség arculati elemeit feltünteti kommunikációjában;
 a fejlesztés megvalósulásáról összefoglalásáról tájékoztatót nyújt be a HACS
munkaszervezete felé és hozzájárul a projekt honlapon történő bemutatásához;
c) Kiválasztási kritériumok
- Rendezvény által elértek száma a települési lakosságszámhoz viszonyítva;
- Közvetlenül kapcsolódik a HFS céljainak eléréséhez;
- projektterv minősége
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8. Tervezett forrás:
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagysága: 70.907.079,- Ft
b. a támogatás aránya:





a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő járásban
található települések esetében 95%;
a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet, illetve a 105/2015. Kormányrendelet szerinti
fejlesztendő járásban található települések esetében 90%;
a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet, illetve a 105/2015. Kormányrendelet szerinti
kedvezményezett járásban található településen az intenzitás mértéke 85%;
nem besorolt településen az intenzitás mértéke 75%.

c. a projektméret korlátai: Támogatás összege min. 250.000,- Ft, max. 3.000.000,-Ft
d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás): hagyományos
elszámolás

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2020. I. félév
10. Kimeneti indikátorok:
a. A támogatott projektek száma (db) 40
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db)
- települési önkormányzat: 31
- civil szervezet: 9

Sóstófalva és Újcsanálos települések a miskolci járáshoz tartozó települések és így a 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján nem kedvezményezett járási besorolásba tartoznak. A HFS intézkedési tervében a
fenti két települést egy megítélés alatt szerepeltetjük a szerencsi és a tokaji járás településeivel és részükre
az utóbbi két járásnak megfelelő támogatási intenzitást terveztünk. Indokainkat az alábbiakban kívánjuk
összefoglalni:





mindkét település a járási centrumtól távol, periferiális területen helyezkedik el;
a települések lélekszáma csökken, a lakosság elöregedése tapasztalható;
alacsony a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság;
mindkét település identitása szorosan kapcsolódik a Harangod vidékhez

Fentiek alapján elmondható, hogy mind gazdasági, mind társadalmi-kulturális szempontból Sóstófalva és
Újcsanálos a HACS megítélése szerint jogosult a kormányrendelettől eltérő támogatási intenzitásra.

8.1.7.
1. Az intézkedés megnevezése: Tokaj Világörökség térinformatikai rendszerének kialakítása
2. Specifikus cél: Erőforrások felhasználásának javulása
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3. Indoklás, alátámasztás: Partnereinkkel egy olyan projekt megvalósítását tűzték ki célul, amelyben
a térség települései, térségi szereplői, fejlesztési társaságai egy, a beruházások, fejlesztések
tervezésében és döntések előkészítésében használható térinformatikai rendszert állítanak fel és
üzemeltetnek. Olyan egységes, 3D-s térinformatikai alapadatbázis létrehozását tervezzük a
világörökségi területeken, amely segíti a térségen belüli együttműködést, dinamikusabbá teheti a
fejlesztéseket. A rendszer két modult tartalmaz:
1. A fejlesztési modult megfelelő jogosultsággal a települési önkormányzatok, LEADER szervezetek,
járási hivatalok, a fejlesztési partnerek használnák (mint ügyfelek). Ennek legfontosabb része a
térképi adatbázis, amely a település- és térségfejlesztési feladatokban nyújtana hathatós
segítséget.
2. A másik alrendszer a turisztikai modul, amely nyilvánosan elérhető turisztikai, kulturális és
örökségvédelmi információkat nyújtana. Itt nemcsak a Tokaj-Hegyalja iránt érdeklődők jelennek
meg ügyfélként, hanem minden, az idegenforgalomhoz kapcsolódó vállalkozás, civil szervezet és
magánszemély is. Ugyanitt az európai uniós források térségi felhasználásáról is tájékozódhat az
érdeklődő.
Mindkét alrendszer a felhasználói igények szerint bővíthető, vagyis a felmerülő igényeket
rugalmasan ki tudja elégíteni. A lehetőségek száma korlátlan, az adatbázisokat partnereinktől ill.
önkormányzatoktól bővíthetjük.
A fejlesztés forrását a Bor-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program adja.

8.1.8.
1. Az intézkedés megnevezése: A helyi terméket előállító termelők hálózatos együttműködése és
bekapcsolódása a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramban
2. Specifikus cél: A helyi gazdaság együttműködésen alapuló fejlesztése
3. Indoklás, alátámasztás: A Vidékfejlesztési Program Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogramja
az előzetes felméréseink szerint mintegy 20-25 termelőt érint a térségünkből. Ezen termelők által
előállított félkész és késztermékek jellemzően kézművességet és magas minőséget hordoznak.
Tapasztalataink szerint a termelők önállóan nem képesek a REL-be bekapcsolódni, illetve előfordul,
hogy térségen belül nem hatékony sem a marketing, sem az értékesítés. Az intézkedés célja, hogy
azok a gazdasági szereplők, akik még nem állnak készen a fogyasztók fogadására, azok hálózatban
„tanulják meg” a REL-lel és különféle ismeretekkel kapcsolatos ismereteket. Ennek kimenete
végeredményben egy, a REL alprogramba benyújtott pályázat.

8.2 Együttműködések
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
1. Az együttműködések tervezett tématerületei: A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács által
kezdeményezett együttműködés a térségi fejlesztési elképzelések összehangolását, a
párhuzamosságok kiszűrését és a fejlesztési források hatékony felhasználását hivatott
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megvalósítani. A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program a nagyobb volumenű térségi
támogatások, tágabb fejlesztési elképzelések megvalósítását hivatott irányítani. A kisméretű,
„LEADER-szerű” projektek azonban megalapozhatják a sikeres forrásfelhasználást.
2. Specifikus cél: Közös projektelemek kidolgozása, forrásfelhasználás és allokációs térkép készítése,
egymás tevékenységének népszerűsítése és bemutatása. Cél továbbá a tervezési dokumentumok
átfogó vizsgálata és – amennyiben rendelkezésre áll kellő forrás – közös innovációs
szervezetfejlesztési projekt kidolgozása.
3. Indoklás, alátámasztás: A tokaj-hegyaljai térség fontosságát jól bizonyítja, hogy önálló nemzeti
programban kapott helyet az ebbe a régióba irányuló források egy jelentős része. Tapasztalataink
szerint minden felhasznált forintnyi külső forrás képes akár 3 forintnyi saját erőt is megmozgatni
multiplikátor hatása révén. Az együttműködést az indokolja leginkább a Fejlesztési Tanáccsal, hogy
mindkettőnk által érintett területen, ugyanarra az időszakra fejlesztési források allokálásáról kell
gondoskodnunk. A partnerség így hozzájárulhat a sikeres projektekhez, a kedvezőbb területi
eloszláshoz és egymásra épülést teremthet a különböző elképzelések között.

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád Völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
1. Az együttműködések tervezett tématerületei: A helyi TDM szervezettel korábbi együttműködés
keretében már lefektetésre kerültek a partnerség alapjai. A 2014-2020 közötti időszak során
elsősorban a turisztikai programok és lehetőségek közös népszerűsítését, a korábban a HACS
közreműködésével megvalósult és jelen stratégia által értintett, turisztikai tematikájú projektek
eredményeinek disszeminációját kívánja megvalósítani a két egyesület.
2. Specifikus cél: közös hírlevél szolgáltatás beindítása, az egyesületek tagságának informálása, a helyi
közösségek térségi kapcsolati hálójának megerősítése.
3. Indoklás, alátámasztás: a két egyesület működési területe jelentős átfedést mutat. A közös célok
szorosan együttműködve eredményesebben érhetők el.
Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
1.
Az együttműködés tervezett tématerületei: a térségben – elsősorban az önkormányzati szférában
– meghatározó szerepet játszó társasággal kialakított kapcsolat a települési fejlesztések összehangolását,
egyes projektek segítését és megvalósítását segíti elő. Az együttműködésben a partnerek egymás jó
gyakorlatait felhasználva teremtenek esélyt a fejlesztési elképzelések megvalósítására.
2.
Specifikus cél: olyan vidékfejlesztési projektek generálása, melyek a Nonprofit Kft.
önkormányzati partnereinél valósulnak meg, a LEADER források felhasználása nélkül.
3.
Indoklás, alátámasztás: a partnerek jól meghatározott közös célok érdekében, a tervezés és
megvalósítás összehangolásával segítik a tagok (HACS) és tulajdonosok (Nonprofit Kft.) fejlődésér.

8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei
1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi körök
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A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség (korábbi nevén: Dél-Zemplén Fejlődéséért LEADER
Egyesület) 2012-ben alakult. A Miskolci Törvényszék 2012. április 27-én vette jogerősen nyilvántartásba
(végzés száma: 11.Pk.60.051/2012/4 sz.)
A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI.10.) VM rendelet alapján az Egyesület
a Vidékfejlesztési Minisztérium VFF/2315/2012. számú, 2012. október 12-én kelt határozata alapján
2012. október 1-től kapott LEADER Helyi Akciócsoport elismerést.
2012. november 19-én kötöttünk együttműködési megállapodást a Vidékfejlesztési Minisztériummal,
mint az Európai Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program
Irányító Hatóságával és 2012. december 6-án megállapodást az átruházott feladatokról a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal.
Az Egyesület az alábbi kitűzött célok mentén jött létre:
●

a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre
● a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a
munkahelyteremtésnek a megkönnyítése
● a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben
● az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk
előmozdítása és minőségük javítása a vidéki térségekben

2. A HACS összetétele (elnökség, tagság, munkacsoportok taglistája név6szervezet, a HACS-ban
betöltött pozíció és a szakterület megnevezésével)
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség tagságának és elnökségének összetételét tartalmazó ábrák a
melléklet részét képezik.
3. A HACS szervezetifelépítésének bemutatása
Taggyűlés
A Taggyűlés a tagok összessége (63. ábra). A Taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
kell összehívni. A Taggyűlés ülését az Elnökség hívja össze és az elnök vezeti.
A Taggyűlés hatáskörébe tartozik:
●
●
●
●
●

a küldöttek számának meghatározása, megválasztása és visszahívása
a Küldöttgyűlés beszámolójának elfogadása
véleménynyilvánítás az egyesület éves beszámolójának elfogadása előtt
véleménynyilvánítás az egyesület céljának Küldöttgyűlés általi meghatározása előtt
véleménynyilvánítás az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásnak
Küldöttgyűlés általi elhatározása előtt
● véleménynyilvánítás a tagdíj Küldöttgyűlés általi meghatározása előtt
● dönt bevont szervezettel történő feladatellátásról
Az Egyesület tagja lehet minden olyan egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, alapítvány, közalapítvány,
egyesület, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, természetes személy,
amelynek lakhelye, székhelye, telephelye, fióktelepe az egyesület illetékességi területén van.
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A tagfelvétel kérelem alapján történik, amely tartalmazza legalább két tag ajánlását. A felvételt kérő a
Küldöttgyűlés jóváhagyásával válik az egyesület tagjává.
A egyesület tagjait egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg.
Az egyesület kizárja tagjai köréből:
●
●
●

azt a tagot, aki az Alapszabály szerinti gazdálkodási formának nem felel meg
azt a tagot, aki a tagdíjjal írásbeli felszólítás ellenére három hónapnál tovább hátralékban van
a Küldöttgyűlés jóváhagyása nélkül egyidejűleg tagja olyan más szervezetnek is, amely az
Alapszabály 5. bekezdésében („Az egyesület fő célja – LEADER Helyi Akciócsoportként –
vidékfejlesztési tevékenység ellátása Dél-Zemplén településein.”) meghatározott fő céljával azonos
céllal működik
A tagnak a jogszabályt, az Alapszabályt vagy a Küldöttgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartása esetén a Küldöttgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a
taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

Küldöttgyűlés
Az egyesület döntéshozó szerve a küldöttgyűlés (59. ábra). A Küldöttgyűlés tagjai a Taggyűlés által
megválasztott legalább hét, legfeljebb tizenöt küldött. A Küldöttgyűlésen belül egyik szféra képviselete sem
haladhatja meg a 49%-ot. A Küldöttgyűlés megbízatása a megválasztástól számított két évig tart.
A Küldöttgyűlés ülését szükség szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal kell összehívni. A
Küldöttgyűlés ülését a Küldöttgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén az egyesület elnöke vezeti. A
Küldöttgyűlés ülése határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. A Küldöttgyűlés jelen lévő
tagjai háromnegyedének támogató szavazat szükséges az alábbi döntésekhez:
●
●
●
●

az Alapszabály módosítása
az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása
egyetértési jog gyakorlása a munkaszervezet vezető munkaviszonyának létesítése, megszüntetése
és a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása előtt
A Küldöttgyűlés üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Elnökség tagjait, a Felügyelőbizottság tagjait
és a munkaszervezet vezetőt.
A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
●
●
●
●
●
●
●

az Alapszabály módosítása
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
az éves költségvetés elfogadása
az éves beszámoló elfogadása
az Elnökség tagjai feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az Elnökség tagja az egyesülettel
munkaviszonyban áll
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, az Elnökség
tagjával, a Felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az Elnökség tagjai és a felügyelőbizottsági tagok elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása
a Küldöttgyűlés elnökének – saját tagjai közül történő – megválasztása
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
a végelszámoló kijelölése
az Alapszabályon túli szabályzatok, valamint ügyrendjének megállapítása és módosítása
egyesületi kitüntetések létrehozása és adományozása
az éves tagdíj meghatározása
tag felvétele és kizárása
munkabizottságok, javaslattevő és véleménynyilvánító testületek létrehozása
egyetértési jogot gyakorol a munkaszervezet vezető munkaviszonyának létesítése, megszüntetése
és a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása előtt
döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a döntéshozó szerv
hatáskörébe utal

Elnökség
Az egyesület ügyvezető szerve a háromtagú elnökség (60. ábra). Az Elnökség tagjává az egyesület
természetes személy tagjai és a jogi személy képviselői választhatók meg. Az elnökségi tag megbízatása a
megválasztástól számított öt év lejártáig tart.
Nem lehet az Elnökség tagja az, akit:
●

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült
● e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet
● eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondott megszabott időtartamig
Az Elnökség ülését szükség szerint, de negyedévente legalább egyszer kell összehívni. Az Elnökség
határozatképes, ha ülésén az Elnökség legalább két tagja jelen van.
Az Elnökség felelős a Küldöttgyűlésnek, évente beszámol a munkájáról.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
●
●
●
●
●
●

az egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala
a beszámolók előkészítése és azoknak a Küldöttgyűlés elé terjesztése
az éves költségvetés elkészítése és annak a Küldöttgyűlés elé terjesztése
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása
a Küldöttgyűlés összehívása, a küldöttek és a meghívottak értesítése
az Elnökség által összehívott Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása
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●

részvétel a Küldöttgyűlésen, valamint a Taggyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre
● a tagság nyilvántartása
● az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
● az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése
● az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezése
esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele
● tagjai közül az Elnökség megbízatásának idejére megválasztja az elnököt
● ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal más szerv
hatáskörébe
Felügyelőbizottság
A Felügyelőbizottság az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzéséért felelős háromtagú szerv (61. ábra).
A Felügyelőbizottság tagjává az egyesület természetes személy tagjai és jogi személy tagok képviselői
választhatók meg. A Felügyelőbizottsági tagok megbízatása a megválasztástól számított öt évig, de
legfeljebb az Elnökség megbízatásának megszűnéséig tart.
Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben az Elnökségre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá
aki, vagy akinek a hozzátartozója az Elnökség tagja.
A Felügyelőbizottság ülését szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal kell összehívni. A
Felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.
A Felügyelőbizottság felelős a Küldöttgyűlésnek, évente beszámol a munkájáról.
Munkaszervezet
A Munkaszervezet az egyesület ügyviteli és adminisztratív szervezete (62. ábra).
A munkaszervezet vezető:
● gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet munkavállalói tekintetében
● gondoskodik a Munkaszervezet működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról
● tanácskozási joggal vesz részt a Taggyűlés, a Küldöttgyűlés és az Elnökség ülésén
● képviseli az egyesületet
● ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Küldöttgyűlés, az Elnökség, vagy az elnök megbízza.
Nem lehet munkaszervezet vezető az egyesület elnöke és a Felügyelőbizottság elnöke.
4. Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása az
útmutató 10. mellékletében felsorolt feladatokat figyelembe véve.
A Vidékfejlesztési Programban definiált HACS feladatok a következők:
●
●

●

A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve a projektirányítási
képességeik fejlesztését is
a pályázatok kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési
stratégiával, e műveleteknek az adott stratégiai és célkitűzések és célértékek eléréséhez való
hozzájárulásuk révén
a hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok
kidolgozása a pályázatok kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget, a holtteher
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vagy helyettesítő hatást, ugyanakkor biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok
legalább 50%-át állami vagy önkormányzati költségvetési gazdálkodó szervnek nem minősülő
partnerek adják. Írásos kiválasztási eljárás nem folytatható
● a pályázatok kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által összhang
biztosítása a közösségvezérelt fejlesztési stratégiával, valamint a támogatás szükségességének (a
pályázó ennek hiányában nem lenne képes megvalósítani a projektet) mérlegelése, pályázati
felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a
kiválasztási kritériumok meghatározását és súlyozását – megfelelő időtartam biztosításával,
● támogatási kérelmek befogadása és értékelése
● pályázatok kiválasztása és támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a javaslatok
benyújtása a KÜ-hez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából
● a közösségvezérelt HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott
stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenység – független szereplő általi – végrehajtása
Ezen feladatokat összességében a Küldöttgyűlés megbízása alapján a munkaszervezet foglalkozik. Előkészíti
és előterjeszti az egyes mérföldköveket a Küldöttgyűlés számára.
A Küldöttgyűlés az egyesületnek az a legfontosabb szerve, ami a fent említett részfolyamatokhoz
kapcsolódó döntéseket hozza, illetve módosítja a munkaszervezet javaslatait. A beérkező
projektjavaslatokról a Helyi Bíráló Bizottság dönt. Ennek pontos eljárásrendje kidolgozás alatt áll, a folyamat
hasonló lesz a 2007-2013-as programozási időszakban alkalmazott eljárásrendhez.
6. A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás (képzettség, tapasztalat,
készségek).
Munkaszervezetünk négy munkavállalóval működik. Ebből három fő felsőfokú végzettséggel, egy fő
középfokú végzettséggel rendelkezik. A négy főből 1 fő a munkaszervezet vezető, 2 fő vidékfejlesztési
referens, 1 fő igazgatási és pénzügyi referens.
A munkaszervezet vezető a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési szövetség Helyi Akciócsoport címének elnyerése
óta dolgozik a munkaszervezetben. Két fő 2013 szeptemberében nyert felvételt, egy fő pedig 2015.03.01én lett tagja az egyesület munkaszervezetének. A munkaviszony kezdetéhez viszonyítva részt vettünk a
LEADER intézkedési terv elkészítésében, a beérkezett projekt javaslatok előkészítésében. A pályázókat
segítettük a projekt ötlettől a pénzügyi elszámolásig. A beérkezett projektötletek és vélemények alapján
dolgozzuk ki a lehetséges intézkedéseket. Rendezvényeinken bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a
térség kézműveseinek, civil szervezeteinek, önkormányzatainak.
7. A működés fizikai feltételeinek bemutatása
A munkaszervezet Szerencsen a Kossuth u.4. szám alatt bérel irodát, továbbá alirodát tart fenn Alsódobsza
községben (3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.)
A munkaszervezeti iroda felszereltsége:
●
●
●
●
●
●
●
●

4 db asztali számítógép
1 db multifunkcionális nyomtató
2 db fényképező gép
1 db video kamera
1 db projektor, vetítővászonnal
hangosítás technikai eszközök (hangfal, mikrofonok, vezérlő pult)
vezeték nélküli telefonvonal és fax
internet
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● 1 db szerver
Eszközeink állapota koruknak megfelelőek.
A meglévő infrastruktúrával a 2014-2020-as programozási időszak feladatait rendezett körülmények között
meg tudjuk kezdeni.

8.4. Kommunikációs terv
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség a Helyi Fejlesztési Stratégia összeállítása, illetve a stratégia
megvalósítása során kiemelt fontosságot biztosít a kommunikációra és a nyilvánosságra. Fontosnak tartjuk,
hogy a kommunikáció során valamennyi szférát (üzleti, civil, köz) bevonjuk, hiszen az Egyesület tagságát
ezek a szférák képviselik. Továbbá a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, illetve megvalósítása során a
megvalósításra érdemes, a stratégia céljaihoz igazodó fejlesztési projektek kiválasztásához is
elengedhetetlen.
A HACS által végzett tájékoztatás felelőse a munkaszervezet vezető. A kommunikáció célcsoportja a
térségben érdekelt szférák tagjai, továbbá a teljes lakosság. A teljes nyilvánosság a záloga a térség
igényeihez igazodó stratégia kidolgozásához, illetve a rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony
felhasználásához.
A nyilvánosság biztosítása érdekében több kommunikációs eszközt alkalmazunk:
●

●
●
●
●
●

Projektötlet gyűjtés: célja a nyilvánosság széleskörű bevonása. Az adatlapokkal a HACS-nak
lehetősége nyílik, hogy megismerje az érdeklődők igényeit, fejlesztési ötleteit, mely segítségül
szolgál a HFS intézkedéseinek kialakításához.
Fórumok tartása: célja a személyes kapcsolattartás, az információk közvetlenebb átadása, a
közérthetőség biztosítása.
E-mailes kapcsolattartás: célja az információk közvetlen és azonnali eljuttatása az érdeklődők felé,
melyből gyorsan értesülhet az aktuális folyamatokról.
Telefonos információ szolgáltatás: célja az azonnali és közvetlen információ átadás az érdeklődők
számára.
Honlap üzemeltetés: a HACS saját honlapot működtet, melynek célja a széleskörű elérhetőség, így
az információk átadásának folyamatos biztosítása.
Személyes kapcsolattartás: a HACS munkaszervezete biztosítja a nyilvánosságot a HFS összeállítása
során, valamint folyamatosan, a Stratégia megvalósítása során. A kapcsolattartás helyszíne az
Akciócsoport munkaszervezeti irodája (3900 Szerencs, Kossuth u. 4.). A HACS a HFS összeállítása
során, a pályázati felhívások megjelenését követően folyamatosan biztosítja a dokumentumokba
történő betekintést minden érdeklődő számára.

8.5. Monitoring és értékelési terv
A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség a monitoring és értékelési feladatait az alábbi rendszer szerint
tervezi ellátni.


A monitoring eljárás során ellenőrzi a projekt megvalósulás valódiságát, működőképességét, a
tervezett indikátorok teljesítését, társadalmi és gazdasági hatások létrejöttét, különös figyelemmel
az uniós célkitűzések eléréséhez.
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Az egyesület ezekre a kötelezettségekre már a pályázatkészítési szakaszban felhívja a pályázók
figyelmét.
A döntéshozatali szakaszban az akciócsoport ezeket a vállalásokat is vizsgálja majd.
A projekt megvalósítási szakaszban az akciócsoport folyamatosan támogatja személyre szabott
tanácsadással, kör e-mailekkel, honlap bejegyzésekkel illetve tájékoztató fórumok szervezésével a
projektgazdákat.
Az egyes LEADER projektek lezárásakor az egyesület bekéri a projekt leírásokat és legalább 3db
nagyfelbontású képet a megvalósult fejlesztésről, továbbá engedélyt kér a honlapon való
közzétételhez.
Amikor értékelési szakaszhoz ér a LEADER program megvalósítása, az Egyesület munkaszervezete
a nyilvántartásai alapján bekéri a nyertes projektgazdától az eredményindikátor értékeket. Ezek
alapján a szükséges vizsgálatokat, elemzéseket fogja végrehajtani.
A HFS monitoring alapján készített kimutatások az egyesület honlapján, fórumokon,
rendezvényeken, hírleveleken keresztül kerülnek nyilvánosságra.
A kimeneti illetve az eredményindikátorok vizsgálatán túl a HACS minden HFS felülvizsgálatkor és
HFS megvalósításának végső elemzésekor önértékelést is végre fog hajtani. Ennek során a
felülvizsgálatot végző HACS munkacsoport megvizsgálja a forrás-felhasználást, a LEADER-en kívüli
egyéb pályázatok adatait, a munkaszervezet szakmai teljesítményét. Ehhez a legfontosabb
adatforrás az Egyesület által minden év lezárását követően közgyűlés elé beterjesztett szakmai ill.
pénzügyi beszámoló lesz, amelyet az Egyesület közhasznú szervezetként honlapján is
rendszeresen közzétesz.

52

9. Indikatív pénzügyi terv
A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)
Ssz.
1
2

3

4

5
6
7
8

Az intézkedések megnevezése
Partnerségen alapuló közösségi
kezdeményezések támogatása
Helyi termékek együttműködés keretében
történő előállításának, piacra jutásának és
marketingjének támogatása, különös
tekintettel a mezőgazdasági termékek
feldolgozására és melléktermékek
hasznosítására
Közösségi turisztikai szolgáltatások
létrehozásának támogatása a kihasználatlan
ingatlanok fejlesztésével
Mikrovállalkozások létrehozásának és
fejlesztésnek támogatása, különös tekintettel
a megújuló E-források felhasználására
Egyházközségek és civil szervezetek megújuló
energiaforrás felhasználásának támogatása
Közösségi rendezvények és közösségformáló
programok támogatása
Tokaj Világörökség térinformatikai
rendszerének kialakítása
A helyi terméket előállító termelők hálózatos
együttműködése és bekapcsolódása a Rövid
Ellátási Lánc tematikus alprogramban
Összesen:

Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés
2018
2019
2020

2016

2017

Összesen

%

0

0

0

0

86

86

16,45

0

0

0

0

121,813355

121, 813355

23,31

0

0

0

0

100

100

19,14

0

0

0

0

110

110

21,05

0

0

0

0

33,847085

33,847085

6,48

0

0

0

0

70,907079

70,907079

13,57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

522,567519

522,567519

100
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A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés
2018
2019

2016

2017

Működési költségek

6,3

12,82

16,836725

Animációs költségek

4,2

5,65

0
12,47

Egyéb tervezett bevételek
Összesen

2020

Összesen

18,663275

18,74

73,36

5,65

5,65

6,268859

27,418859

0

0

0

0

0

21,1

21,1

21,1

25,008859

100,778859

