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Első alkalommal ült össze a tervezői csoport, melynek tagjait az elnökség hagyta jóvá a 
nyilvános jelentkezési felhívást követően.  
A tagok előzetesen e-mailben megkapták a HFS tervezői sablont e-mailben. Az ülésen 
ismertetésre került a tervezői sablon felépítése. A helyzetelemzés szöveges fejezeteinek 
kifejtése nem kíván különösebb egyeztetést, ezt a munkaszervezet elkészíti. Az ülésen sor 
került a korábbi HVS SWOT analízisének felülvizsgálatára, módosítására. A SWOT-ból levont 
következtetések alapján fő stratégiai irányvonalak kerültek meghatározásra.  
Az elkészült SWOT: 

 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• a térség természeti adottságai kedveznek a 

turizmusnak  

• kulturális és épített környezeti értékek  

• kiterjedt és aktív civil szféra  

• tájjellegű termékek  

• magas színvonalú mezőgazdasági ismeretek  

• két nagyobb város is a helyi akciócsoport területén 

belül található  

• megújuló energiában rejlő lehetőségek a kedvező 

fekvés miatt 

• hiányos infrastruktúra (pl:utak, felszíni 

vízelvezetés) 

• közutak rossz állapota  

• munkanélküliség  

• nem versenyképes helyi termékek  

• a fenntartható, környezetbarát gazdálkodással 

kapcsolatos tapasztalatok hiánya  

• fiatalok elvándorlás  

• képzett lakosság elvándorlása 

• lakosság elöregedése  

• a vállalkozói aktivitás csökken 

• tőkehiány 

• a térség természeti adottságai kihasználatlanok 

• hagyományos mezőgazdasági művelés és 

állattartás csökkenő mértéke (háztáji) 

• közösségi élet feltételeinek hiányossága 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• vidékfejlesztési pályázatok  

• turisztikai infrastruktúra fejlesztése, kínálat bővítése 

• a LEADER pályázatokkal kapcsolatos csökkenő 

pályázói aktivitás  

• természeti károk (belvíz), kiszámíthatatlan 



• igény a helyben előállított termékekre  

• mezőgazdasági termékek feldolgozásának 

támogatása  

• minőségi helyi termékek piacra juttatása 

• a közeli nagyváros, mint felvevő piac szerepének 

erősödése  

• megújuló energia hasznosítása  

• egyre nagyobb számú civil szervezet jelenléte a 

térségben 

• rekreációs tevékenységek fejlesztése 

időjárási viszonyok  

• a fiatalok és a képzett lakosság elvándorlása a 

térségből folytatódik  

• forráshiány 

• együttműködési hajlandóság hiánya 

• helyi termék iránti kereslet csökkenése 

 

 
Az ülésen is megállapítást nyert, hogy a forrás a korábbiakhoz képest csekély. Ennek a forrásnak 60%-

át gazdaságfejlesztésre kellene fordítani. A TCS elnök véleménye szerint a turisztikai célú fejlesztések 

is gazdaságfejlesztési intézkedések, hiszen a korábbi LEADER pályáztatási időszakban is azok voltak. 

A munkaszervezet vezető elmondta, hogy november elején tették közzé a projekt ötlet gyűjtő 

adatlapokat, folyamatosan várják az ötleteket. 

A csoport véleménye szerint január hónapban kellene sort keríteni a fórumokra, majd azután a draft 

verzió beadása előtt legyen ismételten ülése a TCS-nek. 

 

K.m.f. 

 

Feketéné Pap Nikolett 

munkaszervezet vezető 


