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A projektötlet-gyűjtés eredményei 
 
 
A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, 
és 40 készült a rendezvényeken vagy a tervezői csoporttagok gyűjtése alapján.  
Az ötletek kidolgozásában a következő arány mutatkozott: civil szervezet: 33 %, magánszemély: 7%, gazdasági szervezet: 10%, önkormányzat:  50%. 
Egy-egy projektötlet adatlapon több ötlet is szerepelt. A megkapott információk alapján táblázatba soroltuk az ötleteket. 
Az ötleteket az egyesület közgyűlésén (2011. március 22.) kell majd rangsorolni. A dönteni kell arról a 10 ötletről, ötletcsoportról, amelyet a szervezet a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása során, mint LEADER intézkedés meg kíván valósítani. 
 
Ez a dokumentum ezeket az ötleteket csoportosítja pályázati lehetőségenként. 
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jogcím  3. tengely Mikro   3. tengely Turisztika   3. tengely Vidéki örökség 
  3. tengely 
Falufejlesztés 

  
 méhészet, ép. Infra, 
eszközbesz. 

Turisztika és 
konferenciaközpont (40 MFt) templomfelújítás (15 M Ft) magtárfelújítás kívül  

  
ép. Felújítás, eszközbesz.(4,5 
millió Ft) borurisztika   (5 MFt) templomfelújítás 

 játszótér, park 
felnőtteknek 

  
 kisléptékű infra. (alternatív 
e. kazáncsere) tó és környéke (20 M Ft) tanösvény játszótér (5 MFt) 

    
Szepetneki Batthyany Kúria 
rehabilitációja, szállás 

parkosítás, orsz. Védett 
épületfelújítás 

Harangláb készítése 
temetőbe (2,2 M Ft) 

     
Magyarszerdahely, falusi 
szálláshely felújítás   

 ép. Felújítás 
vállalkozóknak bérbe 
adás céljára (6 M Ft) 

     
borpalackozó létrehozása (30 M 
Ft)    piac 

     
Ifjúsági szálláshely, sporttábor  
építése(50 MFt)    parkosítás,  

3 ötlet 7 ötlet 4 ötlet 7 ötlet 
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Leader Közösségi célú 
fejlesztés 

Leader 
Vállalkozási alapú 
fejlesztés  Leader  Rendezvény Leader  Képzés 

 Leader  Tervek 
és tanulmányok 

  állandó kiállítás kialakítása Hahóti vállalkozók, 
marketing(1m Ft) 

"Energiagazdálkodj 
okosan…"(300.ezer Ft) 

Tanfolyamok a középkorú 
lakosságnak (egészségmegőrzés, 
számítástech, tánc, torna)  
Komplex projekt része 3. tengely 
- turisztikai fejlesztéssel. 

Egyesület: Megújuló 
energiaforrásokra 
épülő kutatás/fejl. 
(20 MFt) 

Tájház kialakítása (6M Ft) arculatterrv (borászat, 
palackozó) (1 M Ft) 

környezettudatos 
gondolkodás 
népszerísítése, illegális 
szemétlerakókról hulladék 
elszállítása (700 ezer Ft) 

Képzés vállalkozóknak (5 M Ft) 

Egyesület: 
Biomassza potenciál 
és hasznosítás 
lehetőségének 
felmérése (15 MFt) 

kiállítóhely kialakítása 
(művészet, helyi termék) (5 M 
Ft) 

Marketing 
(reklámanyag, honlap)

"Energiagazdálkodj 
okosan…" rendezvények, 
akciók (50-80 támogatott 
projekt 20 MFt) 

Képzés vállalkozók számára 

 
 

magtárfelújítás kívül, belül 
(Egry emlékháznak) 

pálinka és lekvárfőző 
bemutató műhely (15 
M Ft) 

 nyári tábor gyerekeknek Szakmai képzés borászatról (2 M 
Ft) 

 Kisléptékű infra. közösségi 
épületen (2 M Ft) Látványműhely  roma zenei tábor 

gyerekeknek (380 ezer Ft) képzés: népi hangszerek , -tánc  
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  Közösségi tér, kisléptékű infra. 
(10 M Ft) 

Családi sport - és 
kalandpark (25 M Ft) 

hagyományőrző 
kézműves tábor (1 M Ft) 

Képzés (szövésoktatás, horvát 
nyelvi tanfolyam)  

 Kisléptékű infra. Kerékpáros 
pihenő (4 M Ft) 

Rendezvényhelyszín 
építése  (12 M Ft) Nyári tábor (600 ezer Ft) 

roma gyerekek hétvégi iskolája

  kisléptékű infra.: sétány 
turisztikai pontok összekötésére 
(12 M Ft) 

Rendezvényhelyszín 
építése, kemence, 
játéktér, állatsimogató 
kellékei  (15 M Ft) 

Szepetneki Batthyany 
Kúriában gyerek 
alkotótábor 

kerékpáros park  rendezvényhelyszín 
technikai ktg.  Fesztivál (1 M Ft) 

Művelődési Ház helyiségének 
felújítása 

 Megújuló energia 
projekt (20-25 
támogatott projekt 100 
MFt)vállalkozásoknak 

rendezvényre eljutás 
szállítás ktg. 

szabadtéri kiállítás 

 eszközbeszerzés 
hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásához 
(1,8 M Ft) 

 falunap (1 M Ft) 

 Kamerarendszer - 
biztonságosabb kistérséget (1 M 
Ft) 

  
 rendezvény, 
testvértelepülések (1 M 
Ft) 

Kamerarendszer - 
biztonságosabb kistérséget (3,5 
M Ft) 

  

  rendezvény, falunap, 
testvértelepülések (2 M 
Ft) 
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Kamerarendszer - 
biztonságosabb kistérséget (5 M 
Ft)   

 Fesztivál (középkori) (6 
M Ft) 

Kamerarendszer - 
biztonságosabb kistérséget (2 M 
Ft) 

  

 fesztiválsorozat (3X 500 
ezer Ft) 

 biztonságosabb kistérséget(5 M 
Ft) 

  

 rendezvénysorozat (6 M 
Ft) 

Kamerarendszer - 
biztonságosabb kistérséget   

népdalkör fellépése  

kiadvány (600 ezer Ft)  Fesztiválsorozat 

Megújuló energia szóróanyag 
(5-10 támogatott projekt 20 
MFt) 

 civil szervezetek 
találkozója rendezvény 
(400 ezer Ft) 

könyv kiadvány (falutörténet)és 
CD (zenei) 

 Fesztiválsorozat (12 M 
Ft) 

 megújuló energia mintaprojekt 
(teljes falu melegvíz és 
fűtésellátás) (24 M Ft) 

fesztivál, alkotótábor (3+2 
M Ft) 

kisléptékű infra.: napkollektoros 
lámpák elhelyezése (8 M Ft) 

Falunap  
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