HPME címe
HPME ÚMVP LEADER jogcímhez
rendelése

Közösségi programok (rendezvények)
Életminőség/diverzifikáció
(413)

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

LEADER - Rendezvény
21 000 000 Ft
„Élhető Térség” – A helyi közösségek, közösségi
kezdeményezések erősítése

HPME kódolása a célkitűzésnek

C1

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

Megvalósítás szinte:

A kistelepülések szolgáltatásrendszere hiányos. A
közművelődési intézményrendszer működtetését az
önkormányzatok nehezen tudják kigazdálkodni. A
meglévő közösségi épületek felújításra szorulnak.
Az elérhető szolgáltatások szegényesek. A civil
szervezetek meghatározó szerepet játszanak a
kulturális, szabadidős szolgáltatások fenntartásában.
A térségben 20-30 olyan civil szervezet működik,
amelyek rendszeresen szerveznek kulturális,
közösségi
rendezvényeket,
táborokat,
a
környezettudatossághoz kapcsolódó akciókat. A
rendezvények szervezésében bekapcsolódnak az
önkormányzatok, egyházak is.
1. Kulturális és sport (nem versenyszerű)
rendezvények támogatása mikrotérségi szinten
2. Fiataloknak, gyermekeknek szóló közösségépítő
táborok szervezése
3. Környezettudatosságot, energiatakarékosságot
népszerűsítő rendezvények szervezése a lakosság
körében mikrotérségi szinten.
Min 10 települési rendezvény, min 3
rendezvénysorozat, 2 tábor és 2
környezettudatosságot népszerűsítő akció szervezése

Térség minden települése.
A 1. megoldási javaslatra nem pályázhat az a
település, amely a LEADER 2009-es kiírásán az
1 000 801 célterület keretében hagyományőrző,
közösségi rendezvény, falunap valósult meg, vagy
fog megvalósulni.
10 rendezvény megvalósítása folyamatban
(1000801 célterület)

HPME címe
HPME ÚMVP LEADER jogcímhez
rendelése
UMVP jogcím
A HPME-hez rendelt forrás
A HPME HVS célkitűzéshez
rendelése
HPME kódolása a célkitűzésnek

Kulturális és szabadidős szolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése
Életminőség/diverzifikáció
(413)

LEADER - Közösségi célú fejlesztés
30 000 000 Ft
„Élhető Térség” – A helyi közösségek, közösségi
kezdeményezések erősítése
C2

HPME felépítése

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

A térségre az aprófalvas település szerkezet a
meghatározó. A kistelepülések szolgáltatásrendszere
hiányos.
A
közművelődési
intézményrendszer
működtetését az önkormányzatok nehezen tudják
kigazdálkodni. A meglévő közösségi épületek felújításra
szorulnak. A meglévő sportpályák meghatározott
sporttevékenység rendszeres végzésére alkalmasak.
Hiányoznak vagy alacsony színvonalúak az egyéni, és
kiscsoportos (2-4 fős) sporttevékenység végzésére
alkalmas területek.
Probléma/Lehetőség:
A A térségben jelentős kulturális és sport tevékenység
Helyzet/Adottság eredményeképpen folyik elsősorban civil szervezetek keretein belül
előálló probléma/lehetőség, melyre a (sportegyesületek, népdal körök, színjátszó csoportok). A
meglévő tevékenységi körök szélesítésére van lehetőség,
Megoldási javaslat épül.
de hiányoznak a technikai feltételek (felszerelés,
sportszerek, próbatermek, stb.).

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

Kulturális és szabadidős tevékenységek végzésére
alkalmas terek fejlesztése, eszközbeszerzése. Meglévő/ új
sportpályák kiépítése, fejlesztése. Kisegítő infrastruktúra
fejlesztése. Az IKSZT-hez nem tartozó fejlesztések.

Megvalósulás szintje

4 sportlétesítmény és 2 kulturális tér megújítására a
kötelezettség vállalás megtörtént (1000542 célterület)

Min. 7 kulturális tér (zárt) fejlesztése, min. 5
sportlétesítmény felújítása/bővítése, új
sporttevékenységek befogadására alkalmassá tétele.

Térség minden települése.

HPME címe
HPME ÚMVP LEADER jogcímhez
rendelése
LEADER jogcím

Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és
működtetésére
-

A HPME-hez rendelt forrás
A HPME HVS célkitűzéshez
rendelése

nem LEADER –ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe
vehető támogatás
„Élhető Térség” – A helyi közösségek, közösségi
kezdeményezések erősítése

HPME kódolása a célkitűzésnek

C3

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 Közösség területén az aprófalvas településszerkezet a
meghatározó (a lakosság jelentős része 500 fő alatti
településeken él). Nincs, vagy alacsony minőségi szinten
működnek a közösségi, közművelődési, ifjúsági stb.
szolgáltatások.
Hiányoznak
a
szolgáltatások
befogadására/végzésére alkalmas terek. Kevés az
ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatás. A körjegyzőségek
kisebb településein nem kiépített az elektronikus
ügyintézés.
A lakossági igény olyan komplex "szolgáltatási tér"
kialakítását kezdeményezi, ahol a közösségi és rekreációs
lehetőségek mellett, civil forrásközpontok ("Mindenki
irodája"
szaktanácsadással),
oktatási,
képzési
lehetőségek,
közösségi
kulturális
programok
megvalósítására, illetve időszakosan
vállalkozói és
szaktanácsadói szolgáltatások
igénybevételére van
lehetőség.
Meglévő, illetve új, integrált, közösségi terek,
szolgáltatási központok kialakítása/építése. A meglévő
közösségi terek átalakítása, eszközfejlesztése. Ezen
szolgáltató
központok
működési
rendszerének
kidolgozása (nonprofit és forprofit - pl. bérbeadás).
Felhasználóbarát internetes felület kialakítása a
távügyintézés bevezetése érdekében (mikrotérségi
szinten).
Minimum 10 integrált szolgáltatási központ kialakítása.
Ehhez kapcsolódva ügyfélbarát közigazgatási végpont
kialakítása (eszközfejlesztés), távügyintézés fejlesztése,
hozzá kapcsolódó szoftverfejlesztéssel (internetes
ügyfélfogadó oldal).

Eredmény:
Olyan
minőségi
és
számszerűsíthető változás, amely a
Megoldási
javaslat
támogatása
eredményeképpen következik be, és a
Jövőképhez
közelibb
állapotot
eredményez.
Érintett települések köre
Belezna, Hahót, Kisrécse, Magyarszerdahely,
Murakeresztúr, Nagybakónak, Sand, Sormás, Surd,
Szepetnek, Zalakomár, Zalaszabar
Megvalósítás szintje:
A fejlesztések folyamatban vannak.

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.

Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése –
falugondnoki szolgálat és közösségi busz hálózat
nem LEADER – ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető
támogatás
„Élhető Térség” – A helyi közösségek, közösségi
kezdeményezések erősítése
C4

A
Közösség
területén
az
aprófalvas
településszerkezet a meghatározó. A települések
szolgáltatásrendszere hiányos, több helyen a
szolgáltatások helybevitele nem megoldott. Az
idősödő lakosság ellátása egyedi szociális ellátás
keretében
lehetséges.
Szükséges
a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális
alapellátások
kiépítésének
elősegítése,
a
közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség
elérése.
Probléma/Lehetőség:
A A szolgáltatások helybevitele és a hiányzó szociális
Helyzet/Adottság eredményeképpen ellátások bevezetésére/minőségének javítására nagy
előálló probléma/lehetőség, melyre a a lakossági igény. A kistelepüléseken rendelkezésre
áll a szolgáltatás bevezetésére/fenntartására alkalmas
Megoldási javaslat épül.
humánerőforrás.
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

Kistelepüléseken
már
sok
esetben
bevált
falugondnoki/tanyagondnoki szolgálatok indítása, a
lakossági szociális szolgáltatások helybevitele.

Megvalósítás szintje:

2009-2010-ben beszerzett falugondnoki járművek:
Balatonmagyaród, Bocska, Gelse, Gelsesziget,
Hahót, Homokkomárom Murakeresztúr, Újudvar,
Zalamerenye Bővül még!

Min. 10 falugondnoki szolgálat/tanyagondnoki
szolgálat közlekedési eszközállományának
fejlesztése/ vagy új szolgálat kiépítése
(járműbeszerzés).
Térség minden települése.

