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Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Felülvizsgálat célja:

A napjainkban zajló gazdasági és társadalmi
helyzet változása szükségessé teszi a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát.
Frissítése biztosítja, hogy a “A BAKONYÉRT”
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület által
lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési
igényeit valóban tükröző alapdokumentum
legyen.



Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

• Jelenlegi stratégia átfogó, az összes fejlesztési 
elképzelést tartalmazza, nemcsak a 
vidékfejlesztési források felhasználását

• 240 oldalas, nehezen érthető szakmai 
alapdokumentum

• A felülvizsgálat után egy kb. 30 oldalas, 
könnyen érthető és a pályázati kiírásokat 
egyértelműen jelölő  stratégia lesz



A HVS felülvizsgálatának 
ütemezése

1. szakasz
• 2011.02.07. – 2011.02.20.:HVS általános felülvizsgálat indító 

megbeszélés. A tervezői csoport kijelölése. 2011.02.16.-án 

• 2011.02.15-ig.:HVS általános felülvizsgálat és projekt ötlet 
gyűjtés meghirdetése. 2011.02.08-tól

• 2011.02.15. – 2011.03.04.: Fórumok tartása. A HVS jövőképe, 
célkitűzései, intézkedései. Projektötlet-gyűjtés. 7 db fórum, 
155 db projekt adatlap

• 2011.03.07. – 2011.03.11.:HVS dokumentum véglegesítése 
(tervezői csoport) és jóváhagyása (HACS általi 
jóváhagyás).2011.03.10. Elnökségi ülés és Közgyűlés 

• 2011. 03.16. –2011.03.18.:HVS dokumentum IH-hoz való 
benyújtása elektronikus formában.



A HVS felülvizsgálatának 
ütemezése

2. szakasz
• 2011.03.11. – 2011.03.27.:Tervezői csoport és HACS döntés a 

beérkezett projektötletekről. HPME katalógus összeállításának 
megkezdése . 2011.03.23. Közgyűlés

• 2011.03.28. – 2011.04.20.: HPME katalógus véglegesítés. IH 
egyeztetés. 

• HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben rögzítése. 
HPME katalógus Excel formában való benyújtása az IH-hoz

• 2011.04.30.:HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet 
alapján kiírt Pályázati Felhívásban. 

• 2011.06.30. – 07.30.:LEADER pályázatok tervezett benyújtása 
(a LEADER rendelet hatályba lépését követő 60 napot 
követően)



Elvégzett munka -1. pont alatti 
szövegrészek

• HVS szöveges részének átvizsgálása, 
aktualizálása, IH útmutató szerinti logikai váz 
összeállítása  1-3.3. pontig

• HVS jövőkép megalkotása, célkitűzések 
átemelése a korábbi stratégiából, 
nyilvánossági intézkedések ismertetése és 
elfogadott módosítások (csak ÚMVP III. és IV. 
tengelyes forrásokból megvalósítható célok 
maradnak a stratégiában)



Elvégzett munka- 2. pont alatti 
szövegrészek

• Helyzetelemzés (korábbi stratégia alapján, 
részben friss adatokkal)

• Partnerség (jöttek a kiegészítésére még 
javaslatok)

• Eredmények áttekintése (III. tengely és 
LEADER megbontásban

• Felülvizsgálat indokoltsága (kevés pályázat jött 
be, allokálás szükséges majd)

• SWOT elemzés



Elvégzett munka – 3. pont alatti 
szövegrészek

• Jövőkép (gazdaságfejlesztés, turisztikai 
fejlesztések, településképek javítása, 
rendezvények szervezése, civil szektor 
erősítése, együttműködések generálása) 

• HVS kapcsolódása a térségi szükségletekhez

• Célkitűzések:

1. Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági 
fejlődés (helyi termék, vállalkozásfejlesztések)



Elvégzett munka – 3. pont alatti 
szövegrészhez

• 2. Települések megújítása, alapszolgáltatások 
fejlesztése (falufejlesztés, szabadidős 
létesítmények)

• 3. Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése 
(falusi, egyéb turisztikai fejlesztések)

• 4. Örökség megőrzése (vidéki örökség, 
rendezvények, térségen belüli, térségek közti 
együttműködések)



Nyertes projektek



Nyertes projektek



A Közgyűlés feladatai

• Mai feladat:

• HVS szöveges részének (1.-3.3 pontok) 
megvitatása, véleményezése, kiegészítése és 
elfogadása

• Március 23-i közgyűlés feladata

• HVS egészének elfogadása, projektötletek 
ismertetése és elfogadása, 10 db LEADER+4 db 
III. tengelyes kiírás és forrásallokáció 
jóváhagyása



Elérhetőségeink:
Zirc, Petőfi S. u. 4., 

tel/fax:0036/88-415-791, 
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email:abakonyert@gmail.com


