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Projektötletek/1

3. Tengely esetén – 21 ötlet
(falumegújítás, vidéki örökség,
mikrovállalkozás, turisztika)
A HVS-be mind a 4 jogcím beépül a 

minisztérium által meghatározott 
forrásallokációs lehetőséggel.



LEADER projektötletek jogcímenként

Közösségi célú fejlesztések
1. Kiállítóterekhez, helyi gyűjteményekhez
kapcsolódó ötletek 5 db – 4 önk. 1 civil.

Értékek gyűjteménye - szabadtéri és zárt kiállító terek
kialakítása, helyi gyűjtemények bemutathatóságának
Elősegítése („Csalogató térség” célkitűzés)
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Közösségi célú 
fejlesztések 2.

2. Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés közösségi
terek és szabadidős tevékenységek érdekében
(szabadtéren és épületben) 6 ötlet, 4 önk. 1
civil

Kulturális és szabadidős szolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése (közösségi célú)

„Élhető térség” célkitűzés
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Közösségi célú 
fejlesztések 3.

3. Kamerarendszer kiépítése 6 ötlet, 5
önk. 1 civil

Biztonságosabb kistérséget

„Csalogató térség” célkitűzés

2011.03.24.

Kamerarendszer kiépítése/bővítése



Közösségi célú 
fejlesztések 6.

4. Innovációs és tudásközpont 
létrehozása – HVS-ben meglévő, 
átemelt ötlet

„A Tudás Térsége” célkitűzés

2011.03.24.



Vállalkozás alapú 
fejlesztések 1.

1. Turisztikai attrakciók fejlesztése 4
ötlet - 2 vállalkozó,1 civil, 1 magánszemély

„Szívesen látjuk” - a térség turisztikai 
attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése
„Csalogató térség” célkitűzés

Rendezvény 
helyszín 

kialakítása

Rendezvény 
helyszín 
technikai 

eszközeinek 
beszerzése

Rendezvényhe
lyszín, 

kemenceudvar 
építése

Családi sport 
és kalandpark



Vállalkozás alapú 
fejlesztések 2.

2. Vállalkozások marketing 
tevékenységének erősítése 3 ötlet 
– 3 vállalkozó

„Ragadd meg a lehetőséget” – Vállal-
kozások piacra jutásának elősegítése a 
marketing eszközeivel

„Míves térség” célkitűzés

Vállalkozások arculattervezése és marketing tevékenység 
támogatása



Vállalkozás alapú 
fejlesztések 3.

3. Kézműves és helyi termékhez
kapcsolódó bemutató helyek és
látványműhelyek kialakítása 3 ötlet – 1 

vállalkozó, 2 magánszemély

Helyi termékre épülő bemutató helyek, 
látványműhelyek kialakítása „Míves 
térség” célkitűzés2011.03.24.
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Rendezvények 1.
Közösségépítő falunapok, táborok, környezet-
tudatosságot elősegítő rendezvénnyel 22 ötlet 

–
14 falunap, 5 tábor, 3  energiagazdálkodással 
kapcsolatos (15 önkorm. 7 civil)

Közösségi programok támogatása 
(rendezvény)

„Élhető Térség” célkitűzés
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Képzések 1.
Közösségi célú és vállalkozóknak szóló
képzések 7 ötlet – 4 önkormányzat, 2 civil , 1
magánszemély

A jövő alkotóműhelyei – képzések a közösségi és 
vállalkozói ismeretek bővítése érdekében

„A Tudás Térség” célkitűzés
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Térségen belüli hálózat 
építés

Hálózatok, együttműködések 
létrehozása a térségen belül a 
jövedelemtermelő képesség növelése 
érdekében – HVS-ben meglévő, átemelt 
ötlet
Hálózatok kiépítése a térség
gazdasági, környezeti és társadalmi  
felemelkedése érdekében
„A Tudás Térsége” célkitűzés



TCS által javasolt ötlet 
LEADER területen

Közösségi célú fejlesztésen belül

1. Innovációs és tudásközpont létrehozása
2. Értékek gyűjteménye - szabadtéri és  zárt kiállító 
terek kialakítása, helyi gyűjtemények 
bemutathatóságának elősegítése, 
3. Kulturális és szabadidős szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése 
4. Biztonságosabb kistérséget – kamerarendszer



TCS által javasolt ötlet 
LEADER területen

Vállalkozói alapú

1. „Szívesen látjuk” - a térség turisztikai attrakcióinak, 
rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése

2. Helyi termékre épülő bemutató helyek, 
látványműhelyek kialakítása

3. Ragadd meg a lehetőséget” – Vállalkozások piacra 
jutásának elősegítése a marketing eszközeivel

2011.03.24.



TCS által javasolt ötlet 
LEADER területen

RENDEZVÉNY
Közösségi programok támogatása (rendezvény) 3
céllal – programsorozat, tábor, környezet-
tudatosságot formáló akciók

Képzés
A jövő alkotóműhelyei – képzések a közösségi és
vállalkozói ismeretek bővítése érdekében

2011.03.24.



TCS által javasolt ötlet 
LEADER területen

Térségen belüli együttműködés
Hálózatok kiépítése a térség  gazdasági, 
környezeti és társadalmi  felemelkedése 
Érdekében

2011.03.24.


