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Rövid bemutatkozás után Hutvágnerné 

Kasper Judit felvázolta a tervezett 

munkafolyamatokat, munka menetét. 

Több csoport tapasztalatát, valamint a 

saját rendszerünket figyelembe véve 

próbáljuk a tervezést elkészíteni. Most 

nem a nulláról indulunk, mint 7 évvel 

ezelőtt, több hálózatunk is kialakult azóta, 

nagyobb tapasztalatunk van. 

Egyesületünket, tevékenységeinket, 

érintett kistérséget, településeinket 

mutatta be. Ezt követően a korábbi 2007-

13-as időszak eredményekről, az időszak 

közös értékeléséről beszélt. Sikeres LEADER és III-as tengelyes projekteket, a létrejött hálózatainkat, 

saját projektjeinket (KÖVI, Túraútvonalas, Helyi márka) mutatta be. A korábbi időszak kiírásainak 

negatív, pozitív hatásait kifejtette. 

Röviden ismertette a rendezvényeket, tanulmányutakat, melyeken már részt vettünk, illetve 

beszámolt a közelgő rendezvényekről. (Bakony Expo) 

A korábbi időszak LEADER és III-as tengelyes kiírások forrásallokációját, valamint a ténylegesen 

elnyert projektek forrásainak összehasonlításával folytatta előadását. Falufejlesztés, vidéki örökség, 

turisztikai tevékenységek ösztönzése III-as tengelyes kiírások sikeresek voltak, viszont a 

mikrovállalkozás fejlesztése sajnos nem volt túl sikeres. Ennek oka, hogy a mi térségünkben 

nincsenek olyan vállalkozók, akik ekkora volumenű pályázatokat be tudnak vállalni. Az időszak 

végére, kerekítve jött ki a 45 % gazdaságfejlesztés. Ezen mindenképpen javítanunk kell.  

Bajkai János elnök úr véleménye szerint jó kiírások voltak, kiírásonként megfelelőek voltak a forrás 

elosztások, csak kevés igény jött be gazdaságfejlesztésre. 

A fejlesztési forrás negyedére csökkent, 455,6 millió Ft-ot tudunk majd kiosztani. Mi a kiegészítő 

„buksza” tudunk majd lenni. Nagy OP-khez kell csatlakoznunk kiegészítő kiírásokkal.  

Bemutatásra került az utolsó HVS-hez kapcsolódó LEADER intézkedési terv összefoglaló táblázata, 

célkitűzésenként, intézkedésenként végigmentünk, hogy milyen pályázók köre 

Bajkai János: TOP kiírások rövidesen meg fognak jelenni megyénként, ezeket mindenképpen össze 

kell hangolnunk. Turizmus fejlesztésénél támogatnánk azokat, hogy vállalják a közös arculatot, közös 

dizájnt, azt támogatnánk. Nem lehet építeni a forrás szűkössége miatt 30 milliós vendégház, de a 

belső kialakítás, akár 5 millió forintig működhet. A vidéki örökség kiírásban a templomok nagy része 

felújításra került. Ezek nagyon nagy pénzeket elvittek. De egy Mária úthoz csatlakozás, a 

szolgáltatások fejlesztése működhet. Ez a kiírás a korábbiakhoz képest egy csalódás lesz, mert a keret 

az nem változik.  

536 millió forintot kapunk a 2014-20-as időszakra, 15 % működési költség, így 455,6 millió Ft jut 

kiírásokra.  



Az arányokon el kellene kezdenünk gondolni. Amit kommunikációban hallunk a gazdaságfejlesztésre 

kell nagy mértékben fordítani. Judit gondolata szerint 75 % forrást kellene rakni a 

gazdaságfejlesztésre, 25 %-ot közösségfejlesztésre. 

Gazdaságfejlesztések: 

- helyi márkához  

- település hálózatának fejlesztése 

- fecskeház program: üres épületek funkció nélküliek, 3-5 évre fiatal családokat kedvezményes 

ingatlanokhoz juthatnak. Ezeknek a felújítása.  

Bajkai János: a fecskeház programnak nagyon szigorú szabályai vannak, nem ismer sikeres példát. 

Fiatalok, gyerekkel jönnek. Ha letelik az idő, probléma adódik a családok kirakásánál, kiskorú 

gyereket nem rakhatunk utcára, fűtési szezonban nem rakhatnak utcára, munkanélkülivé válik, ki 

fogja fizetni a rezsit. Nehéz kirakni az utcára az embereket. Utánakérdez a bakonycsernyei 

kollégánál. 

Mi az elvándorlást nem tudjuk megakadályozni, a munkahelyteremtésben segíteni tudunk. A 

városok munkahely felszívása erős. 

Közösségfejlesztésbe rendezvények, 

képzések, nonprofit eszközök 

beszerzése, kövi, gyógynövényes hálózat 

fejlesztése tartoznak. 

Gazdaságfejlesztésbe kisvállalkozások 

támogatása, aktív turisztika 

szolgáltatások fejlesztése, vidéki 

minőség hálózat tagjainak fejlesztése. 

Bajkai János: elvontabban kellene 

fogalmaznunk, ne legyenek annyira 

konkrét dolgok, hogy a későbbiekben 

módosítani tudjunk.  Hány féle kiírás 

legyen, hogy jusson a civileknek, 

önkormányzat, vállalkozóknak? 

Szabó Szabolcs: Fehérvárcsurgói Kastélyhoz fűnyíró, kuka, padok nem voltak támogathatóak 

kehop-ból, amire korábban pályáztak. Egy másik kiírásnál pedig kerékpárra nem tudtak pályázni. 

Lehet, hogy 3 millió Ft-ról van szó, de erre lenne szükség. 

Bajkai János: kiemelt projekt lesz az Iszkaszentgyörgyi kerékpárút, de nincs kerékpár, és 

javítóbázis. Meg kell nézni, hogy melyik OP-hoz tudunk csatlakozni, melyiket tudjuk kiegészíteni.  

Új vállalkozás létrehozásához támogatást nem nyújthatunk, a VP-ben lesz erre egy szuper kiírás. 

Jelenleg a VP 800 oldalát látjuk, ütemek még nincsenek. 

Bajkai János: a művelődési ház külsőre keop-ból lehet pályázni, de belül szétvertük, és nem tudjuk 

miből felújítani, erre lenne jó a LEADER. Judit csinál egy vázatot, és folyamatosan kiegészítjük. 

Kell csinálnunk workshopokat.  Polgármester hálózat, vidék minősége hálózat,  



Bányai Tibor: jó irány, hogy összekapcsolni az eddigi fejlesztéseket, és ahhoz adni egy további löketet. 

A kis értékű fejlesztéseket egy 

kisvállalkozást LEADER-ben tudják 

megvalósítani. Turisztikában nagyon 

sok minden épül, ezeknek a 

marketingje egy jó irány lenne. Nem 

biztos, hogy ebből kéne a széket 

megvenni, hanem a szolgáltatást 

fejleszteni, marketinget fejleszteni. 

Nem 100 %-os támogatással, hanem 

40-50 %-kal. Több helyi termékünk 

legyen, őket kellene ösztönözni 

lehetőségekkel. Most jön ki néhány 

kiírás agrárturizmus fejlesztésre, meg 

kell nézni, hogy mire lehet, mit lehet kiegészíteni.  

 

Az újdonság, hogy előleg is lesz a következő kiírásoknál, a másik ilyen újítás az átalány. 10 féle 

költséget lehet elszámolni, a 75 %-át kapja meg az ügyfél a támogatásból. Ez egy sokkal 

egyszerűsítettebb vizsgálat. 

A 2013-as időszak kiírásain végigmentünk, hogy melyeket kell kivenni: kisváros fejlesztés, 

többfunkciós, önellátó kiírásokat, valamint azokat, amelyeket bent kell hagynunk.  

Blaskovits Zoltán: rendezvény és rendezvénysorozat támogatási mértéke között különbséget tenni. 

Egy rendezvénysorozatot magasabb összeggel támogatni, mint egy sima rendezvényt. 

 Tematikus workshopok: 3 legyen, 

Vidék minősége  

Turisztika – november 17. (13 h) 

Önkormányzat – november 19. délelőtt 10 h 

 

GINOP vizsgálat  – Mészáros László ? 

TKCS ülések: 2 ülés legyen, inkább délelőtt. Nov. 16-i hét (17 kedd 10 h) 

Operatív programokat felosztani: Széchényi programirodát kérdezni. (monitoring elemzéseket 

készíteni) – következő ülésre hívni őket.  

3-4 napon belül az ötleteket megírni. 

 

„A BAKONYÉRT” Egyesület 


