HPME címe
HPME ÚMVP LEADER jogcímhez
rendelése

Innovációs és tudásközpont létrehozása

UMVP jogcím

LEADER - Közösségi célú fejlesztés/komplex
(képzésekkel)
23 000 000 Ft
„A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának
szélesítése belső és külső erőforrások
igénybevételével
A1

A HPME-hez rendelt forrás
A HPME HVS célkitűzéshez
rendelése
HPME kódolása a célkitűzésnek
HPME felépítése
Helyzet/Adottság: A térség vagy
fejleszteni kívánt terület valamely
állapota, mely a Helyzetelemzésből
levezethető.

Probléma/Lehetőség:
A
Helyzet/Adottság eredményeképpen
előálló probléma/lehetőség, melyre a
Megoldási javaslat épül.

Megoldás: A támogatni kívánt
fejlesztés tényleges leírása, melynek
eredményeképpen
a
Probléma
megszűnése vagy a Lehetőség jobb
kiaknázása várható.

Eredmény: Olyan minőségi és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.

Érintett települések köre

Életminőség/diverzifikáció

(413)

A falvakban kevés a munkalehetőség és a lakosság
vállalkozási aktivitása is alacsony. A térség
innovációs készsége alacsony. Nagy probléma, hogy
a diplomás fiatalok nem térnek vissza, hogy
megszerzett
tudásukat
szülőhelyükön
kamatoztassák.
A térség szereplőinek összefogásával nagyobb
hozzáadott értéket előállító, innovatív ágazatok
erősítése, elsősorban a természeti értékekre alapozott
fejlesztésekkel lehet elősegíteni a térség fejlődését.
Nem ismerik az új, innovatív termelési, értékesítési
módszereket. Hiányzik a helyben, gyorsan
megszerezhető tudás/ képzés.
Létre kell hozni egy innovációs és tudásközpontot.
Feladata, hogy új eljárásokat, módszereket,
technikákat terjesszen, amelyek elősegítik a helyi
vállalkozások alkalmazkodását a folyamatosan
változó piaci viszonyokhoz, biztosítja a civil
szervezetek
tevékenységének
szakmai
megalapozását. Képzések segítségével biztosítsa a
helyi
igények
kielégítését.
termékfejlesztési
módszereket dolgoznak ki.
1 központ kialakítása, működés 2 évében min. 2-2
képzés indítása vállalkozások, önkormányzatok és
nonprofit szervezetek számára. Képzéseknek
illeszkednie kell a HVS célkitűzéseihez (innovatív,
turisztikai vagy környezeti fenntarthatóságra épülő,
gazdaság-fejlesztési és közösségépítési képzés
képzésenként min. 30 óra). A képzésen résztvevők
célcsoportja kizárólag a térség területén élő/működő
személy, szervezet lehet.
A térség minden településére.

HPME címe
HPME ÚMVP LEADER jogcímhez
rendelése
UMVP jogcím
A HPME-hez rendelt forrás
A HPME HVS célkitűzéshez rendelése
HPME kódolása a célkitűzésnek
HPME felépítése
Helyzet/Adottság: A térség vagy
fejleszteni kívánt terület valamely
állapota, mely a Helyzetelemzésből
levezethető.

Probléma/Lehetőség:
A
Helyzet/Adottság
eredményeképpen
előálló probléma/lehetőség, melyre a
Megoldási javaslat épül.

Megoldás: A támogatni kívánt fejlesztés
tényleges
leírása,
melynek
eredményeképpen
a
Probléma
megszűnése vagy a Lehetőség jobb
kiaknázása várható.

„A jövő alkotóműhelyei”– Képzések a közösségi és
vállalkozói ismeretek bővítése érdekében
Életminőség/diverzifikáció
(413)
LEADER - Képzés
6 000 000 Ft
„A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának szélesítése
belső és külső erőforrások igénybevételével
A2
A térségi vállalkozások és a civil szervezetek
továbbképzési
és
kommunikációs
lehetőségei
korlátozottak, így kevés ismerettel rendelkeznek. A
képzési és kommunikációs lehetőségek hiánya tovább
mélyíti a térségi hátrányos helyzetű csoportok (pl.
romák, 50 év feletti, tartósan munkanélküliek) helyzetét.
A régi falusi kommunikációs formák megszűntek, nincs
megfelelő információáramlás. Közösségi jellegű
képzések iránti igény magas.
A vállalkozások és a civil szervezetek közötti
kommunikáció biztosításához jelenleg nincsenek meg a
keretek. Fontos lenne a legújabb szakmai ismeretek
megszerzése, az egymással való tapasztalatcsere
biztosítása.
A
helyi
tanfolyamok
indításával
(szakmai/hobbi képzések) növelhető a térség közösségi
ereje, versenyképessége.
1. Általános és szakmai (nem OKJ), rövid időtartamú,
gyakorlatorientált
képzések,
tapasztalatcserék
szervezése vállalkozások, induló vállalkozások
részére.
2. Hobbi
tanfolyamok,
hagyományápoló
és
közösségépítő, társadalmi felelősségvállalást erősítő
képzések
szervezése
önkormányzatok/
civil
szervezetek/ vállalkozások számára.

Eredmény:
Olyan
minőségi
és Min 6. képzési program indítása.
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Térség minden települése.
Megvalósulás szintje
2 képzésre kötelezettségvállalás megtörtént.(1001277
célterület)

HPME címe
HPME ÚMVP LEADER
jogcímhez rendelése

Hálózatok kiépítése a térség gazdasági, környezeti és
társadalmi felemelkedése érdekében
Életminőség/diverzifikáció
(413)

UMVP jogcím
A HPME-hez rendelt forrás
A HPME HVS célkitűzéshez
rendelése

LEADER – Térségen belüli együttműködés
9 000 000 Ft
„A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának szélesítése
belső és külső erőforrások igénybevételével

HPME kódolása a célkitűzésnek

A3

HPME felépítése

Helyzet/Adottság: A térség vagy
fejleszteni
kívánt
terület
valamely állapota, mely a
Helyzetelemzésből levezethető.

Probléma/Lehetőség:
A
Helyzet/Adottság
eredményeképpen
előálló
probléma/lehetőség, melyre a
Megoldási javaslat épül.

A kistérségben a vállalkozások tőkeszegények, alacsony a
foglalkoztatási szint, a munkanélküliség 10 % feletti. Az
HACS területén közel 200 civil szervezetet tartanak nyilván.
A nonprofit szervezetek legfontosabb problémája az
információáramlás rossz hatékonysága, a civil források,
pályázati lehetőségek beszűkülése, valamint a szakértők
hiánya. Az önkormányzatok működési hiánnyal küzdenek. A
kamarán kívül semmiféle gazdasági együttműködés nem
jellemző a térségre. A szinergia miatt fontos lenne a térségi
vállalkozások/civil szervezetek/önkormányzatok együttes,
ágazatközi fellépése. Gazdasági területen kialakított hálózatok
növelnék a térség versenyképességét.
A gazdasági és civil szervezetek információhiányban
szenvednek, nem tudnak indulni különböző meghirdetett
pályázatokban. Nem működnek klaszterek, hálózatok,
vállalkozói/civil együttműködések. A meglévő civil
ernyőszervezetek tevékenységük jelentős részét most indítják.
Az összefogás javíthatná a vállalkozók jövedelmezőséget, a
civil szervezetek és önkormányzatok együttműködése
elősegítené a közösségi szerepvállalást.
Különböző hálózatok, klaszterek létrehozása a térségben
működő civil szervezetek /önkormányzatok/vállalkozások
részvételével. Ezek a szervezetek tegyék lehetővé az adott
vállalkozások/civil
szervezetek/
önkormányzatok
hatékonyabb működését, az ágazatközi együttműködés, a
helyi társadalom közösségi szerepvállalásának növekedését.

Megoldás: A támogatni kívánt
fejlesztés
tényleges
leírása,
melynek eredményeképpen a
Probléma megszűnése vagy a
Lehetőség
jobb
kiaknázása
várható.
Eredmény: Olyan minőségi és Létrejön legalább 2 szakmai/ágazatközi együttműködés,
számszerűsíthető változás, amely klaszter.
a Megoldási javaslat támogatása
eredményeképpen következik be,
és a Jövőképhez közelibb
állapotot eredményez.
Térség minden települése.
Érintett települések köre

HPME címe
HPME ÚMVP LEADER jogcímhez
rendelése
LEADER jogcím
A HPME-hez rendelt forrás
A HPME HVS célkitűzéshez
rendelése
HPME kódolása a célkitűzésnek
HPME felépítése
Helyzet/Adottság: A térség vagy
fejleszteni kívánt terület valamely
állapota, mely a Helyzetelemzésből
levezethető.

"Nem mondunk le senkiről" Térség oktatási
infrastruktúra fejlesztése, minőségi oktatás
biztosítása
nem LEADER – TÁMOP - 3. prioritás - A minőségi
oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek és
NYDOP – közoktatás infrastrukturális fejlesztése
„A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának
szélesítése
belső
és
külső
erőforrások
igénybevételével
A4

A térség oktatási hálózata elavult. A jelenlegi
közoktatási rendszer nem tudja a családból hozott
hátrányokat kezelni. A továbbtanulási adatokat
vizsgálva a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
elsősorban a szakképzéseket részesítik előnybe,
felsőfokú továbbtanulási esélyeik alacsonyak.
Probléma/Lehetőség:
A A térségben vannak jól működő tanoda jellegű
Helyzet/Adottság eredményeképpen kezdeményezések. (pl. Bogdán János Közösségi
előálló probléma/lehetőség, melyre a Ház). Az általános iskolák közül több is jelezte
készségét "nyitott" iskola, vagy felzárkózatóMegoldási javaslat épül.
tehetséggondozó programok indítására.
Megoldás: A támogatni kívánt
fejlesztés tényleges leírása, melynek
eredményeképpen
a
Probléma
megszűnése vagy a Lehetőség jobb
kiaknázása várható.
Eredmény: Olyan minőségi és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre

Közoktatási hálózat infrastrukturális és módszertani
megújítása.
Minőségi
oktatás
feltételeinek
megteremtése
az
alapfokú
intézményekben.
Hátrányos
helyzetű
gyermekek
számára
felzárkóztatási programok indítása.
Min. 3 közoktatási intézmény felújítása, korszerű
módszerek bevezetése.

Térség minden települése.

