
 
2. 3. 
A HVS megvalósítása során elért eredményeket át kell tekinteni a kitűzött célok vonatkozásában. Ez a 
fejezet  számba  veszi a  prioritásonként/fő  célkitűzéseken belül  elért  eredményeket,  valamint utal a 
célkitűzések  eléréséhez  szükséges  további  lépésekre.  Egyfajta  rövid  előrehaladási  jelentésként  is 
értelmezhető, amely számszerű és szöveges  értékelési részt is tartalmaz.  
Terjedelme: legfeljebb 3‐4 oldal.  

 
 
2.3. A LEADER megvalósítás során elért eredmények 
 
2.3.1 A HVS célkitűzései és a III. tengelyben meghirdetett jogcímek  
 

Az Innovatív Dél-Zala Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 6 célkitűzésre épült. A célkitűzések 
közül 4 érintette a 3. tengelyes jogcímeket: 
„Élhetőbb településeket” a helyi közösségi fejlesztések, életminőség és a lakosság számára 
nyújtott szolgáltatások fejlesztése célkitűzésen belül szerepelt a településfejlesztés intézkedés, 
mely a Falumegújítás- és fejlesztés jogcím minden területét felölelte. 
„Unokáink öröksége.” A Helyi épített, kulturális és természeti örökség megőrzése, 
fejlesztése a térség népjóléti és turisztikai alkalmasságának fokozása, a környezettudatos 
gondolkodás növelése érdekében célkitűzésen belül szerepelt az épített örökség megóvása és 
fejlesztése intézkedés, amely tartalmazta a Vidéki örökség megőrzése jogcím minden elemét. 
„Míves térség” kialakítása, a mikrovállalkozások technológiai és infrastruktúrális 
fejlesztése, kiemelten a helyi termékekre, a helyben keletkező nyersanyagok és előállított 
alapanyagok felhasználására célkitűzésben szerepelt a 3. tengely mikrovállalkozási jogcíme 
(„Ragadd meg a lehetőséget” címmel) 
Dél- Zala várja vendégeit - Helyi turizmus fejlesztése célkitűzésben szerepelt a „Szívesen 
látjuk” Szálláshely-, vendéglátó, borturisztikai és egyéb turisztikai kapacitás kialakítása, 
fejlesztése intézkedés, amely a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím céljait foglalta 
magában. 
A stratégia megalkotásakor a térség adottságai alapján a források  40 %-át terveztük 
falumegújításra és vidéki örökségre, abból a megfontolásból, hogy a gazdaságfejlesztésre 
fordított összeg kedvező hatással lesz a településfejlesztési elképzelésekre is. 
 

A HVS végrehajtása 2008 decemberében kezdődött. Eddig a III. tengelyes intézkedések 
fejlesztési forrásaira 2, míg a IV. tengely célkitűzéseire egy alkalommal nyílt lehetőség 
támogatási kérelmet, illetve pályázatot benyújtani. 
 
ÚMVP III. tengely I. körös pályázati időszak eredményei (benyújtási időszak: 2008. 
december – 2009. január): 55 támogatási kérelem került benyújtásra, ebből 23 került 
támogatásra (309.283.946 Ft). 
A I. kör eredményei alapján a 2007-2013-as időszak III. tengelyes fejlesztési forrás 34,56%-
ára történt kötelezettség vállalás.  
 
ÚMVP III. tengely II. körös pályázati időszak időközi eredményei (benyújtási időszak: 
2009. november-december): 54 db támogatási kérelem került benyújtásra. A pályázati 
eredmények kihirdetése még a HVS általános részének lezárásáig nem történt meg. 
Falumegújítás- és fejlesztés jogcímre első körben 26 db támogatási kérelem került 
benyújtásra, ebből 10 pályázó részesült támogatásban 2 hátrányos (18.967.322Ft), 8 nem 
hátrányos forrásból (76.297.211Ft) - 9 projekt megvalósult.  
II. körben 24 db támogatási igény érkezett, melyből az érvényes 17 közel 157 millió Ft 
igényű.  



Játszótérépítésre volt a legnagyobb igény (1. körben a nyertesek fele, a 2. körben az érvényes 
kérelmek fele). Ezen kívül épületek felújítását, zöldterületek, parkok korszerűsítését, 
kiépítését célozták meg a pályázók. 
Vidéki örökség megőrzése jogcímre első körben 6 db támogatási kérelem került benyújtásra, 
ebből 3 pályázó részesült támogatásban nem hátrányos forrásból (33.782.089 Ft) – mind a 3 
projekt megvalósult.  
II. körben 11 db támogatási igény érkezett, melyből az érvényes 8 közel 111 millió Ft igényű. 
A 8 kérelemből 6 templomfelújítás, de terveznek kilátót és tájrehabilitációt is. 
Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre első körben 11 db támogatási kérelem került 
benyújtásra, ebből 6 pályázó részesült támogatásban a nem hátrányos forrásból (102.989.709 
Ft) - 3 projekt megvalósult.  
II. körben 9 db támogatási igény érkezett, a kérelmek ellenőrzése az MVH részéről jelenleg is 
zajlik. 
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímre első körben 12 db támogatási kérelem 
került benyújtásra, ebből 4 pályázó részesült támogatásban, 2 hátrányos (20.101.136 Ft), 2 
nem hátrányos forrásból (57.146.479 Ft) - 1 projekt megvalósult.  
II. körben 10 db érvényes, támogatási igény érkezett több mint 128 millió Ft-ra.  
A vállalkozók részéről vegyesen érkezett új, illetve már működő vállalkozások fejlesztését 
előirányzó támogatási igény. (Számos esetben járt a fejlesztés közvetlen 
munkahelyteremtéssel.) 
 
A 3. tengelyben meghirdetett jogcímek alapján, a HVS célkitűzéseit figyelembe véve, a 
falumegújítási és vidéki örökség területen a fejlesztések időarányosan valósultak meg, de 
lemaradás tapasztalható a hátrányos települések tekintetében (ahol vidéki örökség jogcímben 
az 1. körben nem volt nyertes). 
A „Míves Térség” és a „Dél-Zala várja vendégeit” célkitűzésen belül a mikrovállalkozások és 
turisztikai fejlesztések területén a fejlesztési forrásokat időarányosan kiosztotta a HACS 
döntéshozó testülete (emiatt csak a kérelmezők 1/3 szerepelt eredményesen). A megvalósulás, 
azonban akadozik: 10 kötelezettségvállalásból 4 valósult meg, 2 beruházás folyamatban van 
és 4 fejlesztés megkezdéséről még nincs információnk. A hátrányos helyzetű települések 
lemaradása itt is nyomon követhető. 
 
2.3.2 A HVS célkitűzései és a IV. tengelyben meghirdetett célterületek 
 
Az Innovatív Dél-Zala Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 6 célkitűzésre épült. A célkitűzések 
közül mind a 6 érintette a LEADER jogcímeket: 
A térség jövőjének alkotóműhelyei az innovációs képesség növelése érdekében célkitűzésben 
3 intézkedés szerepelt a LEADER területről: 
1. Fejlesztő kutatóbázis kialakítása 
2. Térségi marketing- és egységes arculati-védjegy program kidolgozása és megvalósítása  
3. A jövő alkotó műhelyei - több tudás, sikeres helyi társadalom - képzések, előadássorozatok 
„Élhetőbb településeket” a helyi közösségi fejlesztések, életminőség és a lakosság számára 
nyújtott szolgáltatások fejlesztése célkitűzésen belül szerepelt LEADER területről 4 
intézkedés, melyből 3 terület került kiírásra: 
1. Biztonságosabb kistérséget (infrastruktúra kialakítása) 
2. „Nem mondunk le senkiről” - Kisebbségek, hátrányos helyzetűek felzárkóztatása (képzés) 
3. Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (infrastruktúra kialakítása és 
rendezvény) 



„Míves térség” kialakítása, a mikrovállalkozások technológiai és infrastruktúrális 
fejlesztése, kiemelten a helyi termékekre, a helyben keletkező nyersanyagok és előállított 
alapanyagok felhasználására célkitűzésben szerepelt a LEADER területről 2 intézkedés: 

1. A természetre épülő helyi termékek előállítása – bemutató helyek fejlesztése 
(infrastruktúra fejlesztés és hálózatépítés) 

2. „Mi termékünk a Te terméked” feldolgozó kapacitás fejlesztése. A szőlő, a bor, a 
zöldség, a gyümölcs, a fűszer és gyógynövény ágazat fejlesztése helyi termék 
polcok/boltok létrehozása. (Helyi termék boltok/polcok támogatása nem került 
meghirdetésre.) 

„Dél-Zala” várja vendégeit – Helyi turizmus fejlesztése célkitűzésben szerepelt a „Szívesen 
látjuk” rendezvényhelyszín kialakítása, és a „Dél-Zala csalogat” Turisztikai  
programszolgáltatás fejlesztés,  turisztikai marketing, értékesítés támogatása. 
 „Zöld Házak” program a helyi fajlagos energia igénybevétel csökkentése és az 
energiafelhasználás helyettesítése helyi előállítású és megújuló alapú energiatermékekkel 
célkitűzésen belül mintaprojektek létrehozását és energiatakarékossági akciókat kívántunk 
támogatni az „Energiagazdálkodj okosan” A megújuló energia használat és energiatakarékos 
szemlélet elterjesztése  - rendezvények, akciók intézkedés keretében. 
Unokáink Öröksége- A helyi épített, kulturális és természeti örökség megőrzése, fejlesztése 
a térség népjóléti és turisztikai alkalmasságának fokozása, a környezettudatos gondolkodás 
növelése érdekében célkitűzésen belül szerepelt a „Tiszta forrás”- Örökségmarketing 
tevékenység támogatása, kiadványozás LEADER intézkedés, amelyben a térség kulturális és 
természeti örökségét kívántuk népszerűsíteni kiadványok és tanulmányok elkészítésével. 
 
A LEADER pályázatok 1. körös meghirdetésekor a rendelkezésre álló források (804 129 €)  
92 %-át hirdette meg a HACS. A térség adottságai alapján a források  45 %-át terveztük 
szolgáltatásfejlesztésre, abból a megfontolásból, hogy a gazdaságfejlesztésre fordított összeg 
kedvező hatással lesz a településfejlesztési elképzelésekre is. 
 

 
ÚMVP IV. tengely I. körös pályázati időszak eredményei (benyújtási időszak: 2009. 
október-november): 46 db pályázat érkezett a meghirdetett 19 célterületre, a formailag és 
tartalmilag értékelhető 27-ből 26 elképzelésre történt kötelezettségvállalás. (4 célterületre 
egyáltalán nem érkezett pályázat.) 
A 15 célterületre allokált keretösszeg mértéke összesen: 388 721 € volt, ebből 
kötelezettségvállalás összege: 266 801 €. 
Jelenleg rendelkezésre álló keret: 606 328 €. 
 
Leader Közösségi célú fejlesztés jogcímben több célterületet hirdettünk meg. 
Fejlesztő kutató bázis kialakítása célterületre nem érkezett pályázat.  Mindezek ellenére szükséglet 
mutatkozik olyan innovációs bázis létrehozására, amely új eljárásokat, technikákat, 
módszereket fejleszt ki, ehhez forrásokat kutat fel, amelyek elősegítik a helyi vállalkozások, 
önkormányzatok, civil szervezetek alkalmazkodását a folyamatosan változó piaci 
viszonyokhoz.  
„Élhetőbb településeket" kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
(művelődési ház, sportöltöző fejlesztése, felújítása, korszerűsítése, eszközök beszerzése, 
sportpálya fejlesztése) célterületre nagy volt az érdeklődés: 9 pályázat érkezett, az érvényes 7-ből 
6 nyert támogatást, ezzel kimerítve az erre rendelkezésre álló forrást. 
Biztonságosabb kistérséget (vagyonvédelmi, térfigyelő kamerarendszer kiépítése, tájékoztató 
kiadvány megjelentetése, közbiztonsági fórumok tartása) célterületre 5 pályázat érkezett, az 
érvényes 3 nyert támogatást.  
A nem hátrányos területen lévő pályázók indulhatnak még ezen források megszerzésére. 



„Zöld Házak" program - megújuló energiára épülő  mintaprojektek létrehozása, infrastruktúra-
fejlesztés célterületre 1 pályázat érkezett és nyert támogatást. 
"Tiszta forrás" - Örökségmarketing tevékenység támogatása, kiadványozás célkitűzésre 2 
pályázat érkezett, melyek elutasításra kerültek. A visszajelzések alapján azonban igény 
mutatkozik a térség kulturális és természeti örökségének feltárására, rendszerezésére, 
megőrzésére és népszerűsítésére. 
Térségi marketing- és egységes arculati-védjegy program kidolgozása és megvalósítása célterületre 1 
pályázat érkezett és nyert támogatást.  Ezzel célkitűzésünk megvalósítására kötelezettségvállalás 
megtörtént, a maradék forrás átcsoportosítása szükséges. 
Vállalkozás alapú fejlesztés jogcímre kevés pályázat érkezett. A 4 beadott anyagból 2 pályázatot 
tudtunk értékelni. Eredményesen szerepelt a „Szívesen látjuk” rendezvényhelyszín kialakítása 
célterület, ahol 1 pályázat kapott támogatást . Ezzel a turisztikában vállalt egyik fejlesztési elképzelés 
indulhat el. A „Dél-Zala csalogat” Turisztikai programszolgáltatás fejlesztése célterületre 1 pályázat 
érkezett és nyert támogatást.  
Rendezvény jogcímre 3 célterületünk is szólt, de csak a helyi közösségi élethez kapcsolódó program, 
a „Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (települési közösségi rendezvények, 
falunapok)” célterületre volt érdeklődés: 18 pályázat érkezett, az érvényes 10-ből 10 nyert 
támogatást, ezzel kimerítve a forrást. A helyi közösségi élet települési szintű támogatására a HVS-ben 
további összegeket már nem kívánunk biztosítani.  
Képzés jogcímre, A jövő alkotó műhelyei - több tudás, sikeres helyi társadalom - képzések, 
előadássorozatok célterületre 2 pályázat érkezett és nyert támogatást, így a forrás több mint fele 
megmaradt, s az ötletgyűjtés során elsősorban a vállalkozóknak szóló képzésekre mutatkozik igény.  
Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcímre „A jövő alkotó műhelyei" - hálózatépítés 
térségen kívül és nemzetközi területen célterületre 1 pályázat érkezett, melyet visszavontak. 
Tervek és tanulmányok jogcímre „Tiszta forrás" Kulturális és természeti örökség kutatása, 
megőrzése - terv tanulmány célterületre (a térség kulturális, természeti, építészeti örökségének 
feltárására, rendszerezésére, megőrzésére és népszerűsítésére, a térség ismertségének 
növelésére) 1 pályázat érkezett és nyert támogatást. 
 
A 4. tengelyben meghirdetett célterületek alapján, a HVS célkitűzéseit figyelembe véve, a 
szolgáltatásfejlesztés területére vonatkozó fejlesztések teljes kötelezettségvállalása valósult 
meg, de lemaradás tapasztalható a hátrányos települések tekintetében (közbiztonság, 
rendezvények célterületen, ahol nem volt nyertes).  
A „Míves Térség”, A térség jövőjének alkotóműhelyei az innovációs képesség növelése 
érdekében és a „Dél-Zala várja vendégeit” célkitűzésen belül a LEADER célterületek 
megvalósítása nem volt eredményes. Gazdaságfejlesztési célra csak a kiosztott források 21,4 
%-át fordították a HACS döntéshozói.  
Az alternatív energiát érintő „Zöld Házak” program átgondolása szükséges, mivel több 
intézkedés meghirdetése ellenére csak 1 pályázat érkezett. 
A következő tervezési időszakban kiemelt feladat az I. körös eredmények 
forrásallokációjában bekövetkezett változások kiigazítása és a 
gazdaságfejlesztési/vállalkozásfejlesztési célok pontosítása a sikeres LEADER 
vállalkozásfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében. 
A LEADER pályázatok megvalósításában a rendezvények járnak az élen. 
 


