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.

„Szívesen látjuk” - a térség turisztikai attrakcióinak,
rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése
Versenyképesség
(411)
LEADER komplex
55 000 000 Ft
„Csalogató Térség” - A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B1 (gazdaságfejlesztés)
A turizmus jelenlegi irányzatai az aktív, csoportos
elfoglaltságokat helyezik az előtérbe. A vendégek a látvány
mellett aktív kikapcsolódásra vágynak. A térségbe látogató
turisták igényeihez igazodó aktív kikapcsolódást biztosító
turisztikai attrakció nincs a térségben (zalakarosi fürdő
kivételével).
A térség természeti adottságai, a mezőgazdasági munkákhoz
kapcsolódó hagyományok és gasztronómia kitűnő alapot
nyújtanak a turisztikai rendezvények témájául. A
rendezvények térségi szintű összehangolása hiányzik.
Térségben vannak olyan területek, amelyek alkalmasak
természetbe illeszkedő, aktív pihenést biztosító turisztikai
attrakciók, témaparkok, kalandparkok kialakítására. Vannak
olyan térségi rendezvények, rendezvényötletek, amelyek
szakmai menedzselés mellett regionális és országos
érdeklődésre tarthatnak számot. Hálózati együttműködés
kiépítése a rendezvényszervező, befogadó szervezetek között.
Aktív pihenést biztosító/turisztikai rendezvények befogadására
alkalmas szabadtéri helyszínek kialakítása. Olyan turisztikai
attrakciók infrastrukturális kialakítása/fejlesztése (építés,
kisléptékű
infrastruktúra,
eszközbeszerzés),
amelyek
biztosítják egy időben 50-300 fő együttes szórakoztatását.
Az egyes helyszíneken min. 1 turisztikai vagy közösségi
rendezvény megvalósítása térségi szinten a megvalósítástól
számított 1 éven belül. Hálózati együttműködés érdekében
közös, éves szintű rendezvényterv összeállítása.
3 új rendezvényhelyszín kialakítása, 1-2 téma- vagy
kalandpark létrehozása. Éves szinten min. 3000 látogató.
Helyszínenként 1 térségi rendezvény.

Eredmény: Olyan minőségi és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Térség minden települése, kivéve Nagyrécsét..
Érintett települések köre
1 rendezvényhelyszín kialakítása folyamatban (1000481
Megvalósulás szintje:
célterület)

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.

" Értékek gyűjteménye” - szabadtéri és zárt kiállító
terek kialakítása, helyi gyűjtemények
bemutathatóságának elősegítése
Életminőség/ diverzifikáció (413)
LEADER Közösségi célú
10 000 000 Ft
„Csalogató Térség” - A térség természeti és
épített környezetének megóvása, fenntartható
fejlesztése a lakosság és az idelátogató turisták
érdekében
B2
A térség földrajzi elhelyezkedéséből és történelmi
múltjából következik, hogy az utak és a kultúrák
találkozása mentén fekszik. A vidékre jellemző
tradicionális
alapokon
nyugvó
életmód
tapasztalatainak feltárására és visszaemelésére
fontos feladat a mindennapokba. Az egyre csökkenő
lakosság számára összetartó erővel bír a
hagyományok, közös történelmi múlt ápolása, vagy
az új közösségformáló szokások meghonosítása.
Térségben sok az üresen álló régi lakó- vagy
gazdasági épület, amely alkalmas lenne a települések
történeti, néprajzi emlékeinek befogadására, a falvak
híres szülöttei számára emlékhely kialakítására.
Egyre több településen jelennek meg képzőművészeti tevékenységet folytató alkotók, akik a táj
értékeit felismerve bemutatkozási lehetőséget
keresnek zárt és szabadtéri helyszíneken.
Szabadtéri vagy zárt kiállítóterek kialakítása, helyi
gyűjtemények bemutathatóságának biztosítása. A
bemutatás érdekében épületek felújítása, kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés, tradicionális eszköz, vagy
más kiállíthatóságot elősegítő eszköz beszerzése. A
kialakított helyszín népszerűsítése.
Legalább 2 kiállítási helyszín kialakítása. Éves
szinten min. 250 látogató/kiállítás.

Eredmény: Olyan minőségi és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Térség minden települése.

HPME címe
HPME ÚMVP LEADER jogcímhez
rendelése

Biztonságosabb kistérséget
Életminőség/diverzifikáció

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

LEADER - Közösségi célú fejlesztés
15 000 000 Ft
„Csalogató Térség” – A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B3

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.

(413)

A kistérségben, elsősorban Zalakaros környékén,
nagyszámú turista fordul meg, a kárukra elkövetett
lopások riasztják őket. A rendőrség támogatása
nélkül változás nem várható. A kistelepüléseken
egyre gyakoribb az un. besurranásos tolvajlás, a
lakott területek mellett lévő szőlők, gyümölcsösök
gazdasági épületének kifosztása. A problémák
orvoslására több helyen civil szervezetek alakultak.
A lakosság részéről igény jelentkezik a közbiztonság
javítására és tenni is akarnak ennek érdekében. A
polgárőröket és a rendőrséget segíteni kell
munkájukban. Összefogással, civil programokkal
lehetőséget látunk a közbiztonság javítására.
Szomszédok egymásért mozgalom indítása.
Tájékoztató kiadvány megjelentetése, terjesztése a
biztonság fokozásáról. Hangosbemondó rendszer
kiépítése. Vagyonvédelmi rendszerek kiépítése,
bővítése. Jelzőrendszerek kiépítése, bővítése.
Polgárőr
egyesületek
eszközállományának
fejlesztése. Rendezvények szervezése.

Eredmény: Olyan minőségi és Min. 10 biztonsági beruházás/program támogatása
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Térség minden települése, kivéve az 1. körben
nyertesek.
Megvalósulási szint:

3 fejlesztésre a kötelezettségvállalás megtörtént.
(1000870 célterület)

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.

„Zöld Házak” program a helyi fajlagos energia
igénybevétel csökkentése és az
energiafelhasználás hatékonyságának növelése
érdekében
életminőség/diverzifikáció
LEADER – közösségi célú fejlesztés
3 358 400 Ft – kötelezettségvállalás megtörtént
„Csalogató Térség” A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B4
A térség rendkívül jól erdősült, hagyományosan erős
az erdőgazdaság, a környék jó mezőgazdasági
adottságokkal is rendelkezik. A napsütéses órák
száma az országos átlagot tekintve magas, a
geotermikus adottságok is átlagon felüliek. Jó
adottságokkal rendelkezik a térség a megújuló
energiák hasznosítására, különösen kiemelkedőek a
biomassza hasznosítás lehetőségei.
A műveletlen, gondozatlan területek aránya magas,
ez kihasználatlan erőforrás, de a tájképet is rontja. A
rossz talajadottságú helyek elhanyagoltak. A
képződő biomassza nagy része feldolgozás nélkül
megy veszendőbe. Az itt élők nem rendelkeznek
elegendő információval a felhasználásról. A
felhasználás
egybeköthető
a
demonstrációs
projekttel, amely turisztikai látványosságként
terjeszti az egyes módszereket.
A biomassza alapanyagok és egyéb megújuló
energiák előállításának ösztönzése. Elsősorban nem
lakossági
demonstrációs
berendezések
és
mintaprojektek támogatása. Minden a térségben
racionálisan megvalósítható megújuló energia
fajtából 1-2 bemutatása földrajzilag szétszórva. A
KEOP 6.2.0 kívüli mintaprojektek és az ÚMVP- n
kívüli mintaprojektek.
1 kisebb pilot jellegű alternatív energiát használó
projekt támogatása a térségben.

Eredmény: Olyan minőségi és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Magyarszerdahely
Megvalósítás szintje:
kötelezettségvállalás megtörtént.

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.
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 turizmust elősegítő programfejlesztés,
értékesítés támogatása - TDM
nem LEADER – NYDOP - 2. prioritás Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása)
„Csalogató Térség” A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B5
A térség gyönyörű, tele természeti, kulturális,
történelmi látványosságokkal. Sok a gyönyörű erdő,
gazdag a vadállomány, számos értékes madárfaj
található itt. Sok helyütt találkozhatunk jellegzetesen
térségi
hagyományokkal,
térségre
jellemző
ételkülönlegességekkel.
A turisták, de sokszor a hazaiak számára is
ismeretlen ez a számos látványosság, étel,
hagyomány, gyönyörű erdők, ligetek, vadállomány.
Nincs egy kialakult márkanév, nincs egy szín, egy
hang, kabalaállat, amihez az emberek kötni tudnák a
térséget.
Olyan térségi turisztikai desztináció-menedzsment
(TDM) rendszer kiépítése, amely európai értelemben
véve képes lesz megteremteni, illetve a hazai és a
nemzetközi piacon értékesíteni a térséget, mint
térségi turisztikai desztinációt. A hazai és a
nemzetközi köztudatban megteremteni és fenntartani
egy térségi márkanevet. A TDM rendszer kiépítése
folyamán fontos feladat a létrejövő TDM
szervezetek – turisztikai egyesületek, szövetségek –
együttműködési érdekeltségének megteremtése és
működésük segítése.
1 TDM program elindítása

Eredmény: Olyan minőségi és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Zalakarosi térség
Megvalósítás szintje:

Zalakarosi Turisztikai Egyesület folyamatban lévő
projektje.

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.

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.

Vidéki örökség megőrzése
nem LEADER – ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport –
323 vidéki örökség megőrzése
19 902 786 Ft
„Csalogató Térség” A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B6
A térségben az építészet minőségi változása nem
tudta képviselni az örökségre, a hagyományokra
épülő
fokozatos
átmenet,
a
folytonosság
követelményét. A megmaradt építészeti értékek
állapota leromlott, elsősorban egyházi emlékekhez
kapcsolódik. A térség természeti-táji arculata
kiválóan alkalmas kikapcsolódásra és turisztikai
hasznosításra. Fejlesztésre váró természeti értékek a
Kis-Balaton környéke, a Mura-vidék, a térség erdei.
A megmaradt építészeti örökségi elemek használati,
működtetésbeli
hiányosságai
állagromláshoz
vezettek, egyes épületek funkció nélkülisége károkat
okozott. A táji adottságok ellenére gyenge a térség
látogatottsága. Hiányoznak a természetbeni pihenést,
élményszerzést elősegítő eszközök, pihenőhelyek,
kilátópontok.
A helyi közösségek, non-profit szervezetek
mozgósítása, bevonása az épített és természetikörnyezet
megóvása,
fejlesztése
érdekében.
Helyi/országosan védett épületek külső és belső
felújítása. Természeti környezet gondozása,
tematikus
utak,
tanösvények,
pihenőhelyek
kialakítása. Természeti értékek rehabilitációja
(források, egyéb látnivalók tisztítása).
Min. 10 értékes építészeti emlék (külső és belső)
felújításának támogatása. Az épített örökséghez
kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése. Min. 1
természeti-táji témaút megújítása vagy kialakítása.

Eredmény: Olyan minőségi és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Térség minden települése.
Megvalósítás szintje:
3 program megvalósítása befejeződött; 6 fejlesztés
kötelezettségvállalás alatt.

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.

Az erdőterületek fenntartható fejlesztése
nem LEADER –ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 122
Az erdők gazdasági értékének javítása
„Csalogató Térség” A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B7

Zala megye területe az ország legerdősültebb része.
Az elmúlt években az erdőterületek jelentős része
került magán erdőbirtokosságok kezébe. Az új
tulajdonosoknak hiányoznak az eszközök, illetve a
tőke az erdők állapotának szintentartására,
fejlesztésére.
Probléma/Lehetőség:
A A térségben lévő erdők állapota romlásnak indult.
Helyzet/Adottság eredményeképpen Nincsenek megfelelő erdőgazdálkodási tervek,
előálló probléma/lehetőség, melyre a hiányoznak a megfelelő eszközök. Sok helyen a
Megoldási javaslat épül.
NATURA 2000 területeket erdő borítja.
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

Erdészeti célú géppark fejlesztése. Fiatal
erdőállomány
kialakításának,
gondozásának
támogatása erdőgazdálkodási tervek alapján.
Min. 10 erdőgazdálkodás támogatása (50 ha feletti
területek esetében). Min. 3 új munkahely kialakítása
az erdőgazdálkodás területén.

Térség minden települése.

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.

„Tiszta forrás”- A helyi épített, kulturális és
természeti örökség megőrzése tervek,
tanulmányok készítése
életminőség/diverzifikáció 413
LEADER – tervek és tanulmányok
879 750 Ft – kötelezettségvállalás megtörtént
„Csalogató Térség” A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B8
Elhelyezkedése és történelme kultúrák találkozási
pontjává tette a területet, így egyes települések,
mikrotérségek jelentős kulturális örökséggel
rendelkeznek, melynek továbbadása egyre nagyobb
feladatot ró a hagyományápolókra. Az Innovatív
Dél-Zala HACS területén jelentős horvát, német és
roma kisebbség él, akik féltőn őrzik szellemi
értékeiket, nemzetiségi identitásukat.
Néhány településen megtörtént a természeti,
kulturális és szellemi értékek számbavétele, de nincs
térségi szintű "tudásgyűjtemény", amely a kor
követelményei szerint biztosítaná a megfelelő
hozzáférést a térség természeti, kulturális értékeihez.
A tradíciók átadása ma már nem családi keretek
között, hanem közösségi szinten, vagy oktatási
keretek között történik. A helyi hagyományok
ápolásának sok helyen hiányoznak a szervezeti
keretei. A természeti örökség helyi számbavétele,
védelem alá vétele hiányos, így nem tud ráépülni a
turizmus.
A térség kulturális, természeti, építészeti
örökségének feltárása, rendszerezése, megőrzése és
népszerűsítése, a térség ismertségének növelése.

Megoldás: A támogatni kívánt
fejlesztés tényleges leírása, melynek
eredményeképpen
a
Probléma
megszűnése vagy a Lehetőség jobb
kiaknázása várható.
Eredmény: Olyan minőségi és 1 terv-tanulmány készítése
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Belezna
Megvalósítás foka
kötelezettségvállalás megtörtént.

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.

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

Falumegújítás és -fejlesztés
nem LEADER – ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322
Falumegújítás és -fejlesztés
44 667 763 Ft
„Csalogató Térség” A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B9
Az Innovatív-Dél Zala HACS területén az
aprófalvas településszerkezet a meghatározó (a
lakosság jelentős része 500 fő alatti településeken
él). A kistelepüléseken kevés a szabadtéri közösségi
tér/zöld terület. Hiányoznak a pihenőrészek (Nem
sportlétesítmények). Kevés a gyermekjátszótér.
Hiányosak az utcabútorok. A településképet
meghatározó épületek külső megjelenése leromlott.
Nincs helyi árucserére alkalmas tér.
Nagy igény jelentkezik a gondozott zöld területek
kialakítására, ahol a családok közösen tudnak
pihenni, vagy találkozási pontként szolgálhatnak a
falu lakossága számára, s egyben védik a
lakóövezeteket a megnövekedett forgalom zaj és
porártalmaitól, és kevés a szabadtéri terület a
gyerekeknek. Jelentős a védelem alatt nem álló, de
megőrzésre érdemes utcarészlet.
Szabadtéri pihenőrészek, játszóterek kialakításának
támogatása. Nem védett épületek külső megújítása
elősegítése a hozzá kapcsolódó kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztéssel együtt.

Megoldás: A támogatni kívánt
fejlesztés tényleges leírása, melynek
eredményeképpen
a
Probléma
megszűnése vagy a Lehetőség jobb
kiaknázása várható.
Eredmény: Olyan minőségi és Legalább 20 településen fejlesztések elindítása. Nem
számszerűsíthető változás, amely a védett épületek felújítása, játszóterek kiépítése.
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Térség minden települése.
Megvalósítás szinte
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kötelezettségvállalás folyamatban.

HPME címe
HPME ÚMVP rendelése

A turisztikai tevékenység ösztönzése
Versenyképesség 411

UMVP jogcím

ÚMVP -3 intézkedés csoport- 313 Turisztikai
tevékenység ösztönzése
-

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

„Csalogató Térség” - A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B 10 (gazdaságfejlesztés)
A HACS területén kielégítő szálláshelykínálat csak
Zalakaroson található, de a falusi - vidéki
turizmushoz kapcsolódóan néhány településtől
eltekintve nincs elegendő vagy megfelelő minőségű,
a turisták elszállásolására alkalmas szálláshely.
Hiányoznak a térség látogatottságát elősegítő ökoaktív- és egyéb turisztikai attrakciók, a meglévő
turisztikai szolgáltatások színvonala nem megfelelő.
A táj szőlő- és borkultúrájának ismertsége alacsony,
hiányoznak a borkóstolási lehetőségek, nyitott
pincék.
Tőke és infrastruktúra hiánya akadályozza a térség
turisztikai szolgáltatásainak (szálláshely és egyéb
szolgáltatások) fejlődését. Az adottságokra épülő
minőségi idegenforgalmi fejlesztésekhez jelentős
beruházásokra van szükség.
Falusi szálláshelyek mennyiségi és minőségi
bővítése (4 napraforgó minősítés), amelyek
kialakítása megfelel mind a mai fogyasztók
elvárásainak, mind a térségi, települési arculatnak,
építészeti hagyományoknak. Ifjúsági szálláshelyek
kialakítása és bővítése a diákok bakancsos
túrázásához kapcsolódó igényes, de megfizethető
szálláshelyek
kialakítása.
Turisztikai
szolgáltatásfejlesztés a térség adottságaira építve
(öko-, lovas, vadász-, erdei, horgász, bor-,
kerékpáros, vízi és alkalmi falusi, agroturisztikai
szolgáltatások fejlesztése).
100 falusi/ifjúsági turisztikai szállásférőhely
kialakítása.
Turisztikai
szolgáltatási
kínálat
bővülése.

Minden település kivéve Zalakarost.

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.

"Dél- Zala csalogat"A turizmust elősegítő
programfejlesztés, értékesítés támogatása
versenyképesség 411
LEADER vállalkozási alapú fejlesztés
1 574 250 Ft – kötelezettségvállalás megtörtént
„Csalogató Térség” A térség természeti és épített
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a
lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B11
A versenyképes falusi turizmus fogadásához
elengedhetetlen olyan programok és rendezvények
biztosítása, amelyek növelik a termék élményértékét,
segítik a turistákat a megismerésben, a rekreációban
vagy a rehabilitációban. Az Innovatív Dél - Zala
öröksége a programszervezés és - megvalósításhoz
kiváló alapot nyújt, amelyet következetes
fejlesztéssel ki kell használni.
A térség nem tud széleskörű turisztikai kínálatot
nyújtani az ide érkező vendégeknek. Jelenleg ezek a
lehetőségek csak korlátozott mértékben állnak
rendelkezésre,
nem
biztosítják
a
térség
versenyképességét. A különálló szolgáltatások
nincsenek termékcsomaggá fejlesztve.
A "Becsali Élményprogram" összeállítása, a térség
turisztikai kínálatának összefogása és egységes
programcsomag létrehozás. Összefogással lehet
megtervezni és kialakítani a falusi turizmus
élményelemeit úgy, hogy mindig találjunk térségi
kapcsolódási pontokat. Kiadványok kiadása
(elektronikus is).
A kínálatba beilleszthető, min. 5
programszolgáltatás kialakítása, turisztikai
marketing kiadványok megjelentetése a
programszolgáltatásokhoz kapcsolódva.

Eredmény: Olyan minőségi és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Térség minden települése.
Megvalósítás szintje
Kötelezettségvállalás megtörtént. Megvalósítás
folyamatban.

