Fórum emlékeztető
A fórum témája:
1. A 2014-2020-as programozási időszakhoz kapcsolódó LEADER Helyi Fejlesztési
Stratégia tervezetének és módosításainak ismertetése
Előadó: Urbán Gábor, munkaszervezet vezető

Fórum helyszínei:
-

2016. május 02.: Szügy, Rákóczi út 99-101. 16:00 órakor

-

2016. május 10.: Érsekvadkert, Ifjúsági Ház, Rákóczi út 120., 16:00 órakor

-

2016. május 17.: Szécsényfelfalu, Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme, Kossuth út 30.,
16:00 órakor

Urbán Gábor az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének munkaszervezet vezetője
a fórum részvevőit részletesen tájékoztatta a Helyi Fejlesztési Stratégia jelenlegi állapotáról.
A beérkező projektötlet adatlapok és SWOT elemzés alapján 7 db intézkedés fogalmazódott
meg a HFS-ben:
Helyi vállalkozások fejlesztése
Az infrastrukturális fejlesztéseken és eszközbeszerzéseken túl a megújuló energiák alkalmazása
a cél, mely hozzájárul a helyi vállalkozások hosszútávú fejlődéséhez, versenyképességük
növeléséhez, munkahelymegtartáshoz, új munkahelyek létrejöttéhez. Induló és működő
mikrovállalkozások jogosultak maximum 15.000.000 támogatási összegre, az intézkedésre
összesen 188.100.000 forint forrás lett allokálva.
Helyi-, kézműves termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának támogatása
Támogatjuk a helyi termékek fenntartható módon történő előállításának fejlesztését, a belső
piac megteremtését a belső erőforrások optimális kihasználásával, így a gazdaság fejlesztését
az alapanyag előállítástól a feldolgozáson át a piacra jutásáig. maximum 5.000.000 forint
összegű támogatást lehet igénybe venni őstermelőknek, induló vállalkozásoknak és adószámos
magánszemélyeknek. Az intézkedésre allokált forrás 60.000.000 forint.
Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése
A térség turizmusának ösztönzése érdekében a már meglévő szálláshelyek és a helyi értékek
figyelembevétele, illetve megőrzése mellett turisztikai szolgáltatásbővítésre van szükség
(például agroturisztika és gasztroturisztika). 12.000.000 forint támogatási forrásra
önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak, induló és működős mikrovállalkozósok
jogosultak. Az intézkedésre allokált forrás 160.000.000 forint

Település szintű térfigyelő rendszer kiépítése
A térségben található helyi értékek megőrzésének és a bűnözés visszaszorításának érdekében
szükséges település szintű térfigyelő rendszer kiépítése. Önkormányzatok és Polgárőr
egyesületek tudnak pályázni, maximum 5.000.000 forintra azon településeken ahol nincs
térfigyelő rendszer, ahol pedig van ott 2.500.000 forintra. Az intézkedésre allokált forrás
50.000.000 forint.
Településkép megőrzése
A vidéki térségek településképét meghatározó közösségi, szabadtéri terek, kegyeleti parkok,
kerékpáros pihenőpontok, sportolást biztosító helyek létrehozása és fejlesztése vált
szükségessé. Mindezek hatására létrejönnek a településképet szépítő, az ott élők komfortérzetét
javító beruházások, melyek növelik a helyi identitástudatot, a turisztikai vonzerőt.
Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, és egyházak jogosultak a maximum 8.000.000
forintos támogatásra. Az intézkedésre 120.000.000 forint lett allokálva.
Hátrányos helyzetű csoportok ismereteinek bővítése
A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rend. szerint
kedvezményezett járásokkal és/vagy a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rend. szerint
kedvezményezett településekkel az állandó népességük legalább 15%-ában érintett Helyi
Akciócsoport vagyunk, mely területen a fokozottan veszélyeztetett, hátrányos helyzetű
csoportok kiemelt támogatása prioritást élvez. A cél megvalósítása hozzájárul az
esélyegyenlőség megteremtéséhez, illetve az elvándorlás mértékének csökkentéséhez is.
Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, valamint induló, működő mikrovállalkozások
jogosultak a 1.500.000 forint támogatásra. Az intézkedésre összesen 9.000.000 forint lett
allokálva.
Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények támogatása
Olyan programok kidolgozása és megvalósítása a cél, amelyek az óvodától a felnőtté válásig
segítik a fiatalokat a helyi értékek megismerésében, saját településük, térségük
megszerettetésében, környezetük megóvásában, jövőjük és boldogulásuk helyi
megvalósításában. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek és egyházak jogosultak maximum
1.000.000 forint támogatásra. Az intézkedésre összesen 30.000.000 forint lett allokálva.
A 7 intézkedésre összesen 617100000 forint forrás áll rendelkezésre az Ipoly-menti Palócok
Térségfejlesztős Egyesületének.
A stratégiában megfogalmazódott 8. intézkedés az EFOP 1.7. intézkedés terhére történt.
Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi
tudástőke növelése) EFOP 1.7 forrásaiból
A térségben a fiatalok elvándorlása problémaként jelentkezik, mely további negatív gazdasági
hatásokat indukál. Ennek a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamat megtörése a térség
egészének érdeke. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.7 intézkedés keretében, az
egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörését célozzuk HACS
együttműködéssel, helyi és területi költségvetési szervekkel, államháztartáson kívüli nonprofit
szervezetekkel.

A stratégia részletes tájékoztatását követően a jelenlévők feltették kérdéseiket:
Mi indokolja, hogy a helyi vállalkozásfejlesztésre és a turisztikai tevékenységek ösztönzésére majd
350 mFt lett allokálva?
Célunk akárcsak az előző időszakban az új munkahelyek létrehozása, valamint szolgáltatásbővítés,
mennyel a helyi szálláshelyek kihasználtságát szeretnék növelni.
Rendezvényből mennyi projektet lehet támogatni?
Minimum 30 db-ot a kiválasztási kritériumok jó és jobb elv alapján.
Mikor kerülnek meghirdetésre ezen intézkedések?
Várhatóan az év második felében.

