2013. 03.25-ig beérkezett projektötletek összesítése
2013.03.25-ig 72 db projektötlet érkezett be.
Voltak olyan önkormányzatok, vállalkozók, akik több adatlapot adtak be, akár hasonló
témában. (Pl.: 1 ügyféltől 2 adatlapon szerepelt táborozás különböző témában, melyet egynek
számítottunk az alábbi összesítésben.)
A hasonló ötleteket csoportosítottuk.
III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése: 5 vállalkozás
III. tengely turisztika: 2 ötlet - 1 magánszemély, 1 egyesület
III. tengely vidéki örökség: 2 ötlet - 1 egyesület, 1 nonprofit Kft.
III. tengely falufejlesztés: 8 ötlet - 4 önkormányzat, 4 egyesület
Egyetlen jogcímbe sem illő terv: 1 önkormányzat részéről: önálló települési alapinfrastruktúra:
útelágazás átépítése, sétálóutca, közvilágítás, buszparkoló kiépítése, járdahálózat,
hulladékudvar, komposzttelep, iskola tornatermének felújítása
Egyetlen jogcímbe sem illő terv 1 egyesület részéről: Gyűjtemény és kiállítás létrehozása
Nagykanizsán.
Leader Közösségi célú fejlesztés
Kiállítóterekhez, helyi gyűjteményekhez kapcsolódó ötletek: 3 ötlet - 2 önkormányzat, 1
egyház
Rendezvénytér (pajta) kialakítása: 4 ötlet - 2 egyesület, 2 önkormányzat
Térfigyelő kamerarendszer: 3 ötlet - 2 egyesület, 1 önkormányzat
Turisztikai célú, kerékpáros pihenőhely, kemencés udvar: 1 önkormányzat
Faluházban helyiségek felújításával rendezvény, főzőklub: 1 önkormányzat
Mintagazdaság, állatsimogató: 1 egyház
Több települést érintő elektronikus hirdetőtábla, hangos híradó, honlap, kiadványok: 2
ötlet - 1 egyesület, 1 önkormányzat
Demonstrációs napelemrendszer kiépítése: 1 egyesület
Térségi idegenvezetési rendszer (mobilra alkalmas) : 1 nonprofit vállalkozás
Leader Vállalkozási alapú fejlesztés
Kézműves és helyi termékhez kapcsolódó bemutató helyek és látványműhelyek
kialakítása: 12 ötlet - 8 vállalkozó, 2 magánszemély, 2 őstermelő
Állatsimogató, állattartáshoz szükséges gépbeszerzések: 1 vállalkozó
Helyi termék bolt: 1 vállalkozó
Turisztikai attrakció, szabadidő és élménypark: 2 vállalkozó
Komplex turisztikai szolgáltatás, multifunkcionális rendezvénytér (konyha, sütőhely,
autóparkoló, használati térelemek, szálláshely, tekepálya): 3 vállalkozó
Rendezvénysorozat kulturális és gasztronómiához kapcsolódóan: 1 vállalkozó
Leader Rendezvény
Térségi kulturális rendezvények, dalostalálkozó (1 vagy több településen): 4 ötlet - 3
egyesület, 1 önkormányzat
Eszközbeszerzés (rendezvény nélkül, de rendezvények céljára: 2 ötlet -1 egyház, 1
önkormányzat)
Sportrendezvény, sportlétesítmény fejlesztése: 1 egyesület
Tábor (filmtábor és gyermektábor): 1 vállalkozás, 1 nonprofit vállalkozás
Leader Képzés
Kézműves tanfolyam, tanulmányút: 1 egyház

Mintakert, kézműves bemutatóhely építése, eszközbeszerzés, képzés: 1 egyesület
Előadássorozat az energiahatékonyságról: 1 önkormányzat
Épületfelújítás, eszközbeszerzés 10 előadás/oktatás céljára: 1 egyesület
Képzés tábor keretein belül: 1 vállalkozás
Leader Tervek és tanulmányok
Helytörténeti tanulmány készítése, majd kiállítás létrehozása, kiadvány:1 önkormányzat

