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Észak-Kelet Pest Megyei LE – Összefoglaló a térségről
A(z) ÉszakÉszak Kelet Pest Megyei LE területe 24 települést foglal magába, melyek közül 2 város.
A térség lakossága 58,834 fő, a városokban élő lakosok száma 14,085 fő

A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A
legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-,
villamosenergia gáz-, gőz-,
vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 1

A térségben összesen 5 db fő fejlesztési prioritás és 11 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott
meg

A térségben összesen 13 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a
legtöbb – az összes javaslat 54%-a, 7 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik

A térségben összesen 25 db szolgáltatás-,
szolgáltatás valamint falu- és településfejlesztési javaslat
fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz
kapcsolódik
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban
található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor
Észak- Kelet Pest Megyei LE – Általános áttekintés
Általános információk
Népesség

58,834

Települések száma

24

Városok
száma
Hátrányos helyzetű
települések száma

2

0

Négy legnépesebb település

Vállalkozások, jelentős szektorok

Tura

8,045 fő

Vállalk. száma létszám szerint (db)

Aszód

6,040 fő

Kartal

Dány

5,926 fő

4,393 fő

2,833

10-19 fõ

74

20-49 fõ

41

50-249 fõ 9
250-499 fõ 3
500- fõ 1

Kereskedelem, javítás

Legnagyobb fogl. szektor
Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-,
gőz-, vízellátás

Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok

Települések száma, ahol...
...nincs szélessávú
internet

0

...nem elérhető
mindhárom mobilhálózat

0

...nincs helyközi
autóbusz-megálló

0

...van közművesített, közúton elérhető ipari park

1
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1-9 fõ

Legtöbb vállalk. adó szektor

Fő fejlesztési prioritások száma

5

Fejlesztési intézkedések száma

11

Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma

13

Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési
megoldási javaslatok száma

25
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A legtöbb forrás – 2,491,224 EUR – a Leader komplex projekt jogcímhez lett
rendelve
Észak- Kelet Pest Megyei LE – HPME allokáció összefoglaló
Jogcím neve

HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR)

▪ Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének
támogatása

▪ 1

▪ 889,944

▪ A turisztikai tevékenységek ösztönzése

▪ 2

▪ 500,000

▪ Falumegújítás és- fejlesztés

▪ 1

▪ 500,000

▪ A kulturális örökség megőrzése

▪ 4

▪ 1,228,820

▪ Leader közösségi fejlesztés

▪ 4

▪ 704,728

▪ Leader vállalkozás fejlesztés

▪ 2

▪ 375,000

▪ Leader képzés

▪ 2

▪ 80,000

▪ Leader rendezvény

▪ 1

▪ 30,000

▪ Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések

▪ 1

▪ 20,000

▪ Leader komplex projekt

▪ 10

▪ 2,491,224

▪ Leader térségen belüli szakmai együttműködések

▪ Leader tervek, tanulmányok
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása
jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára
Észak- Kelet Pest Megyei LE - Legfontosabb probléma és lehetőség

Legfontosabb probléma

Legfontosabb lehetőség

▪ A helyi közösség területén nagyon rossz állapotban
vannak a közintézmények. A települési infrastruktúra
gyenge színvonala ugyan úgy nehézséget okoz mint a
fiatalok elvándorlása, a munkanélküliség és a
szabadidős lehetőségek hiánya.
▪ A domborzati viszonyok és a nem megfelelő
mezőgazdasági tevékenység komoly problémákat
okoz a felszíni csapadékvíz elvezetés területén úgy
belterületeken mint külterületeken.
▪ A vállalkozások és civil szervezetek számára a
térségben nem elérhetőek szolgáltatóházak,
inkubátorházak.
▪ Továbbá mindenképpen fejlesztésre szorul a
telekommunikáció és az internetes hálózat is. Hiányzik
az egymás közötti összefogás.

▪ Nagy lehetőséget hordoz magában a helyi
élelmiszerek gyártásának támogatása, valamint a
helyi szereplők közös piacra jutásának támogatása.
▪ A falusi turizmus és a hagyományőrzés területén a
településenkénti attrakciók kialakítása nagy
lehetőség, amely jelentősen segítheti és serkentheti a
vendéglátó- és szálláshelyek kialakítását is.
▪ Tovább hasonló nagy lehetőség a kis- és közép
vállalkozások számára a szolgáltató házak, inkubátor
házak fejlesztése, létrehozása.
▪ Az önkormányzati területek, faluközpontok, kulturális
és oktatási intézmények fejlesztése jelentősen
erősítheti a helyi identitást és a helyben maradást.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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Észak- Kelet Pest Megyei LE – A stratégia alapvető célja
A múltunk megőrzése, jelenünk élhetőbbé tétele és gyermekeink jövőjének megalapozása, mint alapvető cél
magában foglalja a tágabb értelemben vett Galga mente közösségének fejlődését, életkörülményeinek
javítását.
A térség társadalmi, földrajzi és gazdasági környezetének magasabb szintre emelésével, a vállalkozások
fejlesztésével, új munkahelyek létrehozásával, az esélyegyenlőség biztosításával, a hátrányos helyzetben
lévők megsegítésével, a fiatalok helyben tartásával, oktatással,korszerű intézményellátottsággal a kedvező
földrajzi elhelyezkedés kiaknázásával elérhetjük a kitűzött célunkat.
célunkat
Eme célok elérésénél törekedni kell a regionális, térségi, helyi adottságok hangsúlyozott figyelembe vételére.
Törekedni kell a hosszútávú, jövőt meghatározó, fenntartható fejlesztések tervezésére, elindítására.
Az ACS területén 24 település nem egyforma ellátottságú, közöttük egyenlőtlenség tapasztalható. A stratégia
célja. hogy ezeket minimalizálja és kiegyenlítetté tegye a fejlődést.
Mindehhez összefogásra, együttműködésre, együtt gondolkodásra van szükség.
A program zárását követően egy egymással jól együtt gondolkodó és együttműködő, a jelen és jövőbeli
érdekeket és értékeket képviselő helyi közösséget kívánunk megvalósítani.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
A térség rurális inkább, két város kivételével. Települései 10. 000 fő alatti lakosságszámmal bírnak.
A Gödöllői dombság adottságai miatt a földrajzi környezet fantasztikus. Közlekedés szempontjából a térség
jelentős mértékben tagolt.
tagolt
A Budapest-Miskolci vasútvonal érinti az Aszódi és Gödöllői kistérségek településeit, míg szintén Budapesti
központtal a Veresegyház-Váci
Veresegyház
vasútvonal jelenti a vasúti kapcsolatot a Váci térség települései számára.
Meg kell említeni emellett az M3 és az M2 autópályákat is, melyek a nemzetközi és belföldi teher- ill.
személyfuvarozásban jelentik a térségek számára az elérhetőséget. A munkahelyek területén elsősorban a
helyi önkormányzatoknál és azok intézményeinél próbálnak elhelyezkedni a munkavállalók. Az agglomeráció
és Budapest elszívó hatása érvényesül.
érvényesül
Igény van az oktatási és kulturális intézmények felújítására, modernizációjára. Fontos megemlíteni, hogy ez a
terület hozzátartozik az ún. Galgamente gazdag népművészeti hagyományait felölelő népi kultúrához.
Zsámbok nyaranta megrendezésre kerülő "Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztivál” rendezvénye
megőrzendő értéket képvisel, hasonlóan, mint a kartali népzenei találkozó és a kukorica-fesztivál.
kukorica
Valkón rendezik meg a Béke-fesztivált, mely országos szintű és méltó folytatást igényel. Dány táj háza az ott
élő népi kultúra megőrzése kapcsán fontos momentum.
Turán és Aszódon, Versegen a kastély épületének felújítására kívánnak figyelmet fordítani. A vállalkozók, és a
szolgáltatóipar kismértékben van jelen.
Vannak kezdeményezések a lovas turizmushoz, faluturizmushoz kapcsolható komplex turisztikai fejlesztések
terén.
A helyi közösség egyes településein, jelen van a roma kisebbség. Képzettségi mutatóik sajnos nagyon
alacsonyak. Kevés köztük a munkaerőpiacon elhelyezkedő, emellett jelentős számuk részesül a szociális
támogatói rendszerekből. Munkaerő piaci integrációjukra és felzárkóztatásukra jelentős figyelmet kell fordítani.
A térségben a sportolás, a helyi szabadidő eltöltését elsősorban a labdarúgás jelenti. A kiváló természeti
adottságok és a nagycsaládosok, és gyermekek nagy száma indokolja a sportolási lehetőségek bővítését,
modernizációját. Emellett gondolni kell a játszóterekre és a közparkokra is.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
A régi szakmák nagyon kis mértékben találhatóak meg a térségben. A települések erőfeszítéseket tesznek a
régi tradicionális szakmák, mesterségek megtartására, újra indítására.
indítására
A térségi úthálózat nagyon rossz minőségű. Úgy a településeken belüli, mint a települések közötti hálózatot
fejleszteni kell. Komoly igényként jelenik meg a településeket összekötő utak építése. Néhány önkormányzat a
csatornahálózat hiánya miatt nem tudta az úthálózat felújítását megkezdeni.
Csodálatos tájvédelmi és környezetvédelmi területeket foglal magába a közösség területe. Ezeken a
területeken a meghatározó tevékenységek az erdészeti tevékenység, vadászturizmus.
Ezek fejlesztése és az ezekhez szükséges szálláshelyek bővítése nagyon fontos kérdés.
Ehhez kapcsolódóan igény merül fel erdei iskolák, táborok, erdei utak létrehozására is.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség környezeti állapota 1/2
Az ACS 24 települése tágabb értelemben a Galga folyó két partján terül el. 3 részre tagolt: Felső - Középső- és
Alsó
Alsó-Galgamente.
A Galga folyó 58 Km hosszú, kisvízi hozama:0,045-06 m3, nagyvízi hozama: 40-50 m3.
A Galga-völgye
Galga
a Gödöllői dombvidéket és a Cserhátalját is összeköti. A NATURA 2000 ( célja:a természeti
értékek megőrzése, a fenntartható gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése )
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területhez 24 településből 16 település tartozik, amelyek a Duna-Ipoly
Duna Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságához tartoznak.
Ebből 8 település a Nyugat-Cserhát
Nyugat
és Naszály tájvédelmi körzetben, 7 település a Gödöllői-dombság és egy
település, Dány a Gödöllői-dombság
Gödöllői
és Hajta mente tájvédelmi körzetben van. Az adatlapok alapján 13
helyen van helyi védettségű terület. Pl: Domonyi kaszálórét, Nagyvölgy.
A nagy kiterjedésű erdők helyén ma intenzív földművelés folyik, ezért az eredeti vegetáció és élővilág csak
foltokban található. A hajdani összefüggő mocsárvilág szerény maradványa Iklad-Domony
Iklad Domony községek határában
van.
Gond, hogy a Duna-Tisza
Duna Tisza köz talajvízszintje lesüllyedt és a patakok kiszáradnak (elsivatagosodás). Időszakos
vízfolyássá vált a többségük./ Pl.Emse patak/ A Galgának 10 mellékága van.
Több tó található az ACS területén. A Domonyvölgyi tavak, Galambosi-tó,
Galambosi
Püspökhatvan Galgagyörk között, a
galgahévízi Bika-tó,
Bika
Sinkár-tó Acsa és Püspökhatvan között, valamint a Valkói-vácszentlászlói, dányi
víztározó.
Történelmi szempontból a térségben a földvárak építése volt a jellemző, a térségen keresztül húzódott a
"Csörsz árka". Ezeknek nyomai ma is láthatók.
Klímaváltozás: a megújuló energiahordozók nyújtotta lehetőség nincs jelen, kivéve Galgahévízt. A CO2
kibocsájtás mértéke országos átlagnak megfelel.
Talaj: a szennyvízelvezetés hiánya az alsó és felső részeken nem megoldott. A talajerózió az emberi durva
beavatkozások eredményeképpen romboló hatású.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség környezeti állapota 2/2
Hulladékkezelés: a hulladékelszállítás mindenütt megoldott, de a feldolgozás és hasznosítás nem.
Kivétel:Tura. Folyamatban van a Zöld Híd nevű ISPA projekt, amely az ACS minden önkormányzatát érinti. A
környezettudatos emberi magatartás hiánya megmutatkozik. Az illegális szemétlerakás gondját meg kell
oldani.
A légszennyezettség helyzete nagy ipari üzemek hiánya miatt kedvező,de a településeken átmenő nagy
gépkocsiforgalom a csendre, a levegő tisztaságára, s a zajszínt emelkedésére rossz hatással van.
Lehetőség van a természeti erőforrások kihasználására, de nem kellően kiaknázott. (energiafű-termelés,
(energiafű
geotermikus energia, napenergia.)
Termálvizekben a térség gazdag,kiemelt feladat a benne rejlő lehetőségek kiaknázása,( pl. Turán magas
hőmérsékletű forrás van.)

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1
A térségünkben nincs hátrányos helyzetű település.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

Mezőgazdaság,
erdő-, hal-,
vadgazdálkodás

Szállítás,
raktározás, posta
és távközlés

Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia-,
gáz-, gőz-, vízellátás

Építőipar

Kereskedelem,
javítás

Szálláshelyszolgáltatás és
vendéglátás

Pénzügyi
közvetítés

Ingatlanügyletek,
gazdasági
szolgáltatás

Egyéb
szolgáltatás

Egyéb
tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis
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A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások
számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani
Az egyes szektorok jelentősége a térségben
Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%)
50

2. Néhány nagy vállalat

1. Sok kis/közepes méretű vállalat

40

30

▪ A településen azok a
legfontosabb szektorok,
amelyek nagy mértékben
részesednek a
foglalkoztatásból és/vagy a
vállalkozások számából
▪ Ebből a szempontból a
település legfontosabb
szektorai
– Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-,
gőz-, vízellátás

20

10

3. Sok kis vállalat

4. Kevés kis vállalat
0
0
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Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis
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A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 22%-kal a(z) Kereskedelem,
javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel
Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
Szektorok
részesedése

Aktív vállalkozások száma szektoronként
(db)
Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
vadgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

5%

137

12%

344

Építőipar
Kereskedelem, javítás

643

Szálláshely-szolgáltatás és
vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta és
távközlés

6%

176

4%

116

Ingatlanügyletek, gazdasági
szolgáltatás

587

Egyéb szolgáltatás

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis
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3

22%
5%

149

Pénzügyi közvetítés

Egyéb tevékenység

19%

551

20%
9%

0%
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A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 28%-kal a(z) Bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a
legnagyobb részesedéssel
Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
Szektorok
részesedése

Foglalkoztatottak száma szektoronként
(fő)
Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
vadgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

929

5%
5,686
2,086

Építőipar

Szálláshely-szolgáltatás és
vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta és
távközlés

13%
3%

571

10%

1,945

Pénzügyi közvetítés

1%

274

Ingatlanügyletek, gazdasági
szolgáltatás

7%

1,423

Egyéb szolgáltatás

3%

667

Közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás, oktatás, egészségügy
Egyéb tevékenység

10%
2,626

Kereskedelem, javítás

28%

4,185
0

* A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

21%
0%
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Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 3.2%, ami 0.2
százalékpontos változást jelent 2003 óta
Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék)

3.3
3.0

3.3

3.0

3.2

▪ Az álláskeresők
aránya az aktív korú
lakosságon belül
2007-ben 3.2%
▪ Változás 2003-hoz
képest 0.2
százalékpont

2003

2004

2005

Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

2006

2007
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A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
A térség lakosainak száma 58.834 fő.
Települések száma 24.
Legtöbb vállalkozót adó szektor: kereskedelem, javítás (22%).
Legnagyobb foglalkoztató szektor: feldolgozóipar, mezőgazdaság, élelmiszergyártás, víz-,
víz gáz-, gőz-,
vízellátás (5686 fő)
A helyi közszféra is jelentős létszámnak ad munkát (4185 fő)
Az építőipar foglalkoztatottjainak száma: 2086 fő.
A településeken sokan foglalkoznak szállítás, raktározás szektorában (1945 fő)
Az építőipar mellett fémipar van jelen.
A gépipar és a fa-papíripar
fa
a térség fontosabb foglalkoztatói. A mg. területén a foglalkoztatás visszaesett a
rendszerváltás óta, hiszen nem zajlott le a termékszerkezet váltása, s a szervezeti struktúra modernizálása
sem. Nincs a mg-i
mg termékek felvásárlásának helyi bázisa. A közösség területén a munkanélküliség aránya
nagyon változó. 2003 évhez viszonyítva nagy elmozdulás nincs. Van ahol csökken némileg, van ahol
elenyésző mértékben emelkedik, de átlagban megállapítható, hogy stagnál.
Az ingázók létszáma a munkavállaló korúak arányát tekintve meghaladja a 60%-ot.
60%
A lakóhelyen foglalkoztatottak aránya: 35,16. Ez azt jelenti, hogy a lakosok több, mint a fele napi több órás
utazással, ingázással éri el a munkahelyét.
A roma lakosok munkába állása nehézkes az alacsony iskolai végzettség miatt.
A nők és megváltozott munkaképességűek állásmegoldására vannak kezdeményezések, de eredményesség
területén nem jelentősek a változások.
A helyi közösség nem agglomerációs terület lévén a beruházói tőke alacsony érdeklődése a jellemző, amely
kihat a helyiek élet színvonalára.
A környező agglomerációs városok munkaerő-elszívó
munkaerő
hatása nagy.
Az egyéni vállalkozásokban jellemző a K+F hiánya, az alacsony hozzáadott érték megjelenése.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
Meg kell említeni, hogy Galgahévízen és Püspökhatvanban van a magyarországi biogazdálkodásnak egy-egy
egy egy
központja, ahol a sokrétű termelésen kívül kutatással is foglalkoznak. E két településen működnek élelmiszer
feldolgozó és zöldség feldolgozó vállalkozások is.
Igényként jelenik meg a helyi közösség területén a turisztikai fejlesztések (lovas, falusi, vadász, horgász)
kapcsán kialakítható munkahelyteremtő beruházások kialakítása.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján
mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése
Leírás

Érték

Legjelentősebb
szektor

▪ A(z) Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
szektorban* működő vállalkozások
száma

Legjelentősebb
település

▪ Tura
székhellyel/telephellyel/fiókteleppel**
működő vállalkozások száma

3 db

Foglalkoztatás
abszolút
értelemben

▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató
vállalkozása által foglalkoztatottak
száma

1,798 fő

Foglalkoztatás
relatív értelemben

▪ A térség 10 legnagyobb foglalkoztató
vállalkozása által foglalkoztatottak
számának aránya a térség összes
foglalkoztatásán belül

9%

* Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

6 db

A térség 10
legnagyobb
foglalkoztató
vállalkozása 9%-át
adja a térségen
belüli
foglalkoztatásnak
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A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik
A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2

1

2

3

4

5

Név

Működés helye a
térségben

▪ IMIKft.

▪ Iklad

▪ Richard Fritz Kft.

▪ Aszód

▪ Galga ÁFÉSZ

▪ Tura

▪ Gödöllői Tangazdaság

▪ SPED-PACK

Főtevékenység

Szektor

Fogl.
Árbevétel
száma (fő) (ezer Ft)

▪ 3110 Villamos motor, ▪ Bányászat,
áramfejlesztő
feldolgozóipar,
gyártása
villamosenergia-,
gáz-, gőz-,
vízellátás
▪ 3430 Közúti
▪ Bányászat,
gépjármű,
feldolgozóipar,
gépjárműmotor
villamosenergia-,
alkatrészeinek
gáz-, gőz-,
gyártása
vízellátás
▪ 5211 Élelmiszer
▪ Kereskedelem,
jellegű vegyes
javítás
kiskereskedelem

▪ 695

▪ Kartal

▪ 0111 Gabonafélék,
egyéb, máshova
nem sorolt növény
termelése

▪ Mezőgazdaság,
erdő-, hal-,
vadgazdálkodás

▪ 130

▪ Tura

▪ 2111 Papíripari
rostanyag gyártása

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia-,
gáz-, gőz-,
vízellátás

▪ 80

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

▪ 445

▪ 154
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A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z)
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban
működik
A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2

6

7

8

9

10

Név

Működés helye a
térségben

▪ TEKKER

▪ Tura

▪ INDI-CAR Kft

▪ Bag

▪ Galgamenti Víziközmű Kft. ▪ Bag

▪ ALL-STYLE BT.

▪ Galgagyörk

▪ Első Pesti Malom

▪ Aszód

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

Főtevékenység

Szektor

▪ 3110 Villamos motor, ▪ Bányászat,
áramfejlesztő
feldolgozóipar,
gyártása
villamosenergia-,
gáz-, gőz-,
vízellátás
▪ 6024 Közúti
▪ Szállítási,
teherszállítás
raktározási, postai
és távközlési
szolgáltatásokra
vonatkozó
▪ 4100 Víztermelés,
megoldási
▪ - kezelés, - elosztás
javaslatok
▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia-,
▪ 7420 Mérnöki
gáz-, gőz-,
tevékenység,
vízellátás
tanácsadás
▪ Ingatlanügyletek,
▪ gazdasági
szolgáltatás
▪ 1561 Malomipari
▪ Bányászat,
termék gyártása
feldolgozóipar,
villamosenergia-,
gáz-, gőz-,
vízellátás

Fogl.
Árbevétel
száma (fő) (ezer Ft)
▪ 75

▪ 60

▪ 59

▪ 50

▪ 50
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A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/1
A helyi közösségben érintett vállalkozások megközelíthetősége országos viszonylatban nagyon kedvező, a
főváros közelsége kifejezetten előnyös. Ezzel párhuzamosan a térségben nagyon kevés a magas technológiai
színvonalat képviselő vállalkozás. A kedvező földrajzi adottságok mellett a vállalkozások kiszolgálására és
szolgáltatására nem jöttek létre ez idáig vállalkozások. Az ilyen irányú infrastruktúra nem került fejlesztésre.
Ennek megoldása komoly feladat lesz, hiszen ezzel lehet a helyi munkaerők megtartását hatékonyan segíteni.
Az aktív korúak között az ingázók aránya meghaladja a60%-ot.
a60%
Ennek nagy része Budapestre és a környező
nagyvárosokra korlátozódik.
A lakhelyváltoztatás nélkül elérhető munkahelyek bér színvonala nagyon kedvező a térségben. Ezt erősíti még
a Budapestről kivándorló, a közösségi programot érintő településeken letelepedni kívánók magas száma. A
nagyvárosok és Budapest elszívó ereje igen jelentős a beruházások tekintetében. A helyi közösséget érintő
településeken nincs jelentős beruházói szándék. Több helyen keletkeztek a korábbi nagyobb üzemek
utódvállalataiként - helyi viszonylatban - jelentősnek minősíthető vállalkozások. Emiatt a térségben jelentős az
alacsony hozzáadott értéket előállító vállalkozások száma. Ezek jellemzően alacsony jövedelemtermelő
képességgel rendelkeznek.
A térségben az építőipar mellett a fémipar, a műanyag-feldolgozás
műanyag
és a faipar a legjellemzőbb tevékenység.
Természetesen igen nagy számban vannak mezőgazdasági és élelmiszergyártó vállalkozások is, akik
jellemzően alacsony foglalkoztatási rátával rendelkeznek. A térségben két biogazdálkodás működik,
galgahévízi és püspökhatvani helyszínnel. A térségben a legnagyobb árbevétellel a Turai Galga Coop és az
Aszódi Fritz Kft. működik. Mindkettő meghaladja az egy milliárd forintot.
A térség legnagyobb foglalkoztatója az IMI Kft. Ikladról 695 fővel, valamint a Richard Fritz Kft Aszódról 445
fővel.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

Non-profit szervezetek a térségben
Non-profit szervezet típusa

Számuk a
térségben

Kultúrával kapcsolatos tevékenység

23

Vallással kapcsolatos tevékenység

5

Sporttal kapcsolatos tevékenység

Non-profit szervezet típusa

Számuk a
térségben

Környezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenység

9
23

32

Településfejlesztéssel, lakásüggyel
kapcsolatos tevékenység

Szabadidővel kapcsolatos tevékenység

45

Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel
kapcsolatos tevékenység

2

Oktatással kapcsolatos tevékenység

26

Jogvédelemmel kapcsolatos
tevékenység

3

Kutatással, tudományokkal
kapcsolatos tevékenység

0

Közbiztonság védelmével kapcsolatos
tevékenység

8

Egészségüggyel kapcsolatos
tevékenység

3

Többcélú adományosztással
kapcsolatos tevékenység

1

Szociális ellátással kapcsolatos
tevékenység

14

Nemzetközi kapcsolatok

1

Szakmai, gazdasági érdekképviselettel
kapcsolatos tevékenység

8

Polgárvédelemmel, tűzoltással
kapcsolatos tevékenység

2

Politikai tevékenység

2

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a társadalom életében. Az önszerveződésen, öntevékenységen
alapuló szervezeti formák változatos célokkal és egyre nagyobb jelentőséggel vesznek részt a mindennapi
életünkben. A helyi közösség területén, 24 településen 207 db civil szervezet van (KSH adat). 1000 lakosra
átlagosan 3,5db szervezet jut. A legtöbb szervezet Aszódon található (32db)és itt 1000 lakosra 5,3db,
Galgamácsa 10db civil szervezet van és itt 1000 lakosra 5,1db szervezet jut. A legkevesebb szervezet
Váckisújfalun van (1db), de a lakosságszámra vetített mutató 2,1db/1000lakos.
A szerveztek típusától függően a legtöbb civil szabadidővel kapcsolatos tevékenységet végez. Ide tartoznak a
nyugdíjasklubok és a hagyományőrző egyesületek is, ezekből 45db van. A második szervezettípusban 32db
sportszervezet van. 26db civil szervezet az oktatással kapcsolatban fejti ki tevékenységét, ide tartoznak az
óvodai és iskolai alapítványok is, melyek szűkös normatíva kereteiket pályázati úton, alapítványokon keresztül
egészítik ki. A civil szerveződések területén jelentős a klasszikus és kortárs művészek jelenléte.
A felsorolt típusok között kutatással, tanulmányokkal kapcsolatos tevékenységet egy szervezet kivételével egy
sem jelölt meg.
Természetesen nem a szervezetek száma a legfontosabb mutató, hanem az, hogy hogyan végzik a
tevékenységüket, mennyire tudják bevonni a munkájukba szűkebb és tágabb környezetüket és hogyan tudnak
kapcsolódni más szervezetek munkájához. Figyelni kell azokra a közösségekre is, amelyek a település
életében igen aktívak, de nem bejegyzettek.
A Leader olyan keretlehetőséget tud adni a civilek számára, amelyben egymással együttműködve, jó
kapcsolatot tudnak kialakítani.
A térségben működő szervezetek közül legfontosabb szerepet a Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány,
amely tudományos tevékenységgel, oktatással, képességfejlesztéssel és környezetvédelemmel foglalkozik. A
Szülőföldünk Kartal Alapítvány a cím birtokosa az aszódi kistérségi HVI-nek,
HVI nek, ezért a tervezet kialakításában és
a megoldási javaslatok kidolgozásában aktív szerepet tölt be.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
A Kristály Rekreációs és Művészeti Alapítvány képviselője tagja a tervezői csoportnak, ezért az ő munkájukra
is fokozottan számítunk. Fontos szerepet tölt be a KeletKelet Közép Magyarországi Területfejlesztési Egyesület,
melynek elnöke az ACS képviselője.
Jelentős szerepe van a térségben többek között a Muharay Népművészeti Egyesületnek, amely a
hagyományőrzés és a néptánc-oktatás
néptánc
területén végez kiemelkedő tevékenységet.
A térségben működő nyugdíjasklubok és hagyományőrző szervezetek, sport szervezetek a megvalósításban
fognak majd fontos szerepet játszani, mivel az eddigiekhez viszonyítva nagyobb lehetőséget kapnak ezen a
téren.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség összesített lakossága 2002-2006 között 631 fővel nőtt, ami arányosítva
1%-os növekedést jelent
A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben

2002 (fő)
Térség
összlakossága

58,203

Éves változás

2003 (fő)

2004 (fő)

2005 (fő)

2006 (fő)

58,476

58,713

58,952

58,834

273

237

239

-118

▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 631 fővel nőtt
▪ A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal nőtt

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis
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A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb
az országos átlagnál
A lakosság kor szerinti összetétele a térségben

Aktív korú
lakosság

Lakosság kor szerinti összetétele
(fő)

Megoszlás

Országos
átlag

0-2 év

1,729

3%

3%

3-5 év

1,793

3%

3%

10%

13%

64%

60%

20%

21%

6-14 év

6,048

15-59 év

59 év felett

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

37,461

11,803
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A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll
rendelkezésre megfelelő munkaerő
Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele
(fő)
0 általános

Megoszlás

956
5,424

1-5 általános

6,427

6-7 általános
8 általános

16,143

Középiskolai, érettségi és szakmai
oklevél nélkül
Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai
oklevéllel
Középiskolai, érettségivel, általános
oklevéllel
Középiskolai, érettségivel, szakmai
oklevéllel
Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül
Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

2,212
10,569
3,394
5,315
739
2,612

Országos
átlag

2%

2%

10%

9%

12%

9%

30%

26%

4%

4%

20%

17%

6%

9%

10%

12%

1%

2%

5%

10%
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A térség demográfiai helyzete 1/2
A helyi közösség 24 településén a lakosság száma összesen 58.834 fő volt 2006.01.01-jén.
2006.01.01
2002
2002-2006
között a népesség 1%-kal, 631 fővel nőtt, de a 2005. évihez viszonyítva 0,2%-kal, 118 fővel
csökkent.
A helyi közösség területén 2 város van: Aszód és Tura, valamint egy nagyközség: Kartal, melyek lakosainak
száma 5-10
5
ezer fő között van. A legkisebb lélekszámmal Váckisújfalu, a legnagyobb létszámmal Tura
rendelkezik.
A lakosság létszámváltozásának egyik oka a születések és az elhalálozások számának egyenlege. A másik ok
az elvándorlók és az odavándorlók egyenlege.
Aszódon a legmagasabb a vándorlási egyenleg: 65 fő többletet eredményezett ez a mutató, miközben a város
lélekszáma 63 fővel nőtt.
Ugyanez a helyzet Bagon is, 15 fő bevándorlási többlet volt, a népesség száma 14 fővel nőtt.
Turán magas volt az elvándorlás, ami 42 fővel csökkentette a lakosok számát, de itt a város lélekszáma 72
fővel csökkent összességében (többen haltak meg, mint amennyien születtek).
A 24 településből 4 van, ahol az vándorlási egyenleg nélküli lakosságszám nőtt. A többi településen
alacsonyabb volt a születések száma, mint az elhalálozásoké. Mélyebb elemzés kell ahhoz, hogy
megállapítsuk, mi az oka ezeknek a mozgásoknak.
A vidékfejlesztés célja a lakosság életkörülményeinek javítása, munkalehetőség biztosítása, amely
elsődlegesen segítene az elvándorlások visszaszorításában. A jobb életfeltételek várhatóan kedvezően
befolyásolják a gyermekvállalási kedvet is. Ezek természetesen hosszútávon a munkaerőhelyzetet is
jelentősen javíthatják.
A lakossági adatokon belül nagyon fontos információ még az életkor szerinti adatok és az iskolai végzettséget
mutató adatok elemzése.
Az életkor szerinti megoszlás 0-6
0 éves korig 3%, az országos átlagnak megfelel. 6-14 korig ez a mutató 10%,
ami 3%-al
3% alacsonyabb az országos átlagnál.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A térség demográfiai helyzete 2/2
Kedvezőbb a helyzet az aktív korosztálynál. 64%, ami 4%-al
4% magasabb, mint az országos átlag.
A 60 év felettiek a népesség 20%-át
20% teszik ki, az országos 21%-al szemben.
A legmagasabb az aktív korúak aránya Kartalon és Váchartyánban. A két település mutatói százalékosan
megegyeznek.
A lakosság megoszlása iskolai végzettség szempontjából az alacsonyabb végzettségi szinteken van jelen, az
országos átlag alatt vannak a középközép és felsőfokú végzettséggel rendelkezők.
Egyetemi oklevéllel rendelkezők országos átlaga 10%, a térségünkben ez 5%. Legmagasabb a mutató
Aszódon:9%, a legalacsonyabb Vácegresen: 2%, 9 településen pedig 3%.
A fejlesztés nagy lehetősége és elengedhetetlen kritériuma a magasabb végzettségű munkaerő. Kiemelten kell
kezelni a középfokú szakmai képzéseket, amely mellett nem szabad megfeledkezni a civil szervezetek és
közösségek által nyújtotta lehetőségekre az oktatás területén.
Nagy hangsúlyt kell fektetni az informatikai és nyelvoktatásra a vállalkozások területén! Emellett nem szabad
megfeledkezni a társadalom minél szélesebb rétegei számára a lehetőség biztosításáról.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést
támogató infrastruktúra sem, 0%
A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Infrastrukturális
adottság

Azon települések
száma, ahol nem
érhető el (db)

▪ Szélessávú
Internet

Azon települések
aránya, ahol nem
érhető el (%)

0

0%

▪ Mindhárom
mobilhálózat

0

0%

▪ Helyközi
autóbuszmegállóhely

0

0%

▪ Közművesített,
közúton elérhető
ipari park

22

92%

▪ Fenti infrastrukturális adottságok együttesen

0

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

A térségben 0
db olyan
település van,
ahol a fejlődést
támogató
infrastruktúra
közül egyik sem
található meg,
ez a térség
településeinek
0%-a
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A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg
A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2
Mozgatórugó
alcsoport
Közlekedés

Egyik településen sem megtalálható
infrastruktúra
▪Kikötő
▪Repülőtér
▪EUROVELO kerékpárút

Mozgatórugó
alcsoport

Egyik településen sem megtalálható
infrastruktúra

Közmű
ellátottság

Adminisztratív
és kereskedelmi
szolgáltatások

Oktatás

▪Felnőtt átképzési központ

Ipari parkok

Kultúra

▪Filmszínház

Pénzügyi
szolgáltatások

Telekommunikáció

▪IT-mentor

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források
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A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra
fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg
A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2
Mozgatórugó
alcsoport

Egyik településen sem megtalálható
infrastruktúra

Szociális ellátás

Egészségügyi
ellátás

Mozgatórugó
alcsoport
Gazdaságfejlesztési
szervezetek

▪Szülészeti ellátás

Egyik településen sem megtalálható
infrastruktúra
▪Rotary típusú klub

Természeti
adottságok

Szabadidős tevékenységre és
sportolásra alkalmas infrastr.

Natura 2000
területek

Egyéb
infrastruktúra

Közbiztonsági
szolgálat

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források
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A térség infrastrukturális adottságai 1/1
Az ÉszakÉszak Kelet Pest Megyei Helyi Közösség térsége az út-vasútvonal ki építettsége szempontjából kedvező
helyzetben van. Az M3, A/2 autópályával, illetve a 30-as
30
főútvonallal az országos közúti forgalom
vérkeringésének szerves, fontos részét képezi.
Kerékpárúttal a térség Kartal kivételével nem rendelkezik.
A közlekedés több helyen rossz.
A meglevő belterületi utak 50%-a
50% felújításra szorul, a települések belterületi útjainak jó része kiépítetlen földút.
A közműellátottság tekintetében: az elektromos-,
elektromos gáz-, ivóvízhálózat kielégítő, kivéve a külterületnek számító
településrészeket.
A csapadékcsapadék és szennyvízelvezetés terén komoly gondok vannak a térség számos településén, megoldását
kiemelt feladatnak kell tekinteni.
A térség településein a vezetékes és mobil telefonhálózat kiépített, a széles sávú internet szolgáltatásán
javítani kell.
Teleházak nincsenek a térségben. E-Magyarország
E
pontok léte elenyésző.
Legfőbb probléma: A földrajzi helyzet miatt megoldandó a csapadékvíz elvezetése, a szennyvízelvezetés
megoldása.
A belső úthálózat nem kellően kiépített.
Hiányoznak a településeket elkerülő utak.
Nagy az átmenő forgalom.
A települések külterületeinek számító településrészek infrastruktúrája javításra szorul.
Kialakítandó az e-kommunikáció.
Lehetőségek: Mindenképpen lehetőséget jelent Budapest közelsége. Emellett lehetőséget jelentene a
mezőgazdaság területén a szereplők összefogásának támogatása a termelés és értékesítés területén.
Lehetőséget jelentenének továbbá az infrastrukturális fejlesztések az utak, termelői kapacitások, internet
hálózat bővítése, elektromos kommunikáció támogatása, teleházak fejlesztése-létrehozása,
fejlesztése
inkubátor házak
létrehozása, szolgáltató házak létesítése a kiskis és középvállalkozások számára.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már
rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással
Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
Egy főre jutó szálláshelyek száma
(db/fő)

Egy főre jutó vendégéjszakák száma
(vendégéjszaka/fő)

Magas kategóriájú
szállás*

Alacsonyabb kategóriájú szállás**

Magas kategóriájú
szállás*

Alacsonyabb kategóriájú szállás**

Térségi adat

0.00

0.00

0.14

0.01

Országos átlag

0.02

0.04

1.81

0.68

Térségi adat az
országos átlag
százalékában

15%

1%

8%

1%

* Szálloda, gyógyszálloda, panzió
** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás
Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis
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A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához
Települések főbb jellemzői 1/4

Jogállás
Acsa

Aszód

Bag

Csővár

Dány

Domony

Galgagyörk

Lakosság Legnagyobb
Munkanél- Jövedelmi
(fő)
foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)

Magas** Alacsony**
kat. (db/fő) kat. (db/fő)

▪ Nagyközség ▪ 1,490

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 3.07%

▪ 548,007

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Város

▪ Közszféra

▪ 2.42%

▪ 750,548

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Nagyközség ▪ 3,900

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 3.89%

▪ 615,326

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 656

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.29%

▪ 579,684

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 4,393

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 4.32%

▪ 535,911

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 2,028

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.56%

▪ 527,467

▪ 0.444

▪ 0.000

▪ Község

▪ 1,086

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.91%

▪ 617,655

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ 6,040

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához
Települések főbb jellemzői 2/4

Galgahévíz

Galgamácsa

Hévízgyörk

Iklad

Kartal

Kisnémedi

Püspökhatvan

Jogállás

Lakosság Legnagyobb
Munkanél- Jövedelmi
(fő)
foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)

Magas** Alacsony**
kat. (db/fő) kat. (db/fő)

▪ Község

▪ 2,549

▪ Közszféra

▪ 3.66%

▪ 559,057

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 1,956

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 0.95%

▪ 710,551

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 3,062

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.70%

▪ 617,655

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 2,139

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.20%

▪ 719,799

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Nagyközség ▪ 5,926

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.70%

▪ 571,555

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 705

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 3.00%

▪ 625,624

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 1,516

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.66%

▪ 625,624

▪ 0.000

▪ 0.000

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához
Települések főbb jellemzői 3/4

Püspökszilágy

Tura

Vácduka

Vácegres

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Jogállás

Lakosság Legnagyobb
Munkanél- Jövedelmi
(fő)
foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)

Magas** Alacsony**
kat. (db/fő) kat. (db/fő)

▪ Község

▪ 748

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.14%

▪ 610,448

▪ 0.000

▪ 0.064

▪ Város

▪ 8,045

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 3.43%

▪ 533,126

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 1,140

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.81%

▪ 666,216

▪ 0.000

▪ 0.053

▪ Község

▪ 859

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 4.49%

▪ 497,434

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 1,786

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 4.00%

▪ 654,348

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 476

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 2.30%

▪ 581,042

▪ 0.000

▪ 0.042

▪ Község

▪ 2,029

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 3.13%

▪ 593,284

▪ 0.000

▪ 0.140

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák
és lehetőségek lokalizálásához
Települések főbb jellemzői 4/4

Jogállás
Valkó

Verseg

Zsámbok

Lakosság Legnagyobb
Munkanél- Jövedelmi
(fő)
foglalkoztató szektor küliség (%) helyzet* (Ft)

Magas** Alacsony**
kat. (db/fő) kat. (db/fő)

▪ Nagyközség ▪ 2,405

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 5.76%

▪ 459,842

▪ 0.000

▪ 0.000

▪ Község

▪ 1,416

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 4.05%

▪ 550,797

▪ 5.378

▪ 0.000

▪ Község

▪ 2,484

▪ Bányászat,
feldolgozóipar,
villamosenergia...

▪ 5.24%

▪ 501,764

▪ 0.000

▪ 0.000

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra
** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma
Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 1/12
Település

▪ Acsa

▪ Aszód

Legfontosabb probléma a településen
Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „A község lakott és természeti
▪ „Természeti és földrajzi helyzet, valamint a
környezetének rossz állapota, a nagy számú
történelmi emlékek nagy száma a turisztikai
kisebbség munkanélküliségéből adódó
fejlődést teszi lehetővé,
alacsony életnívója.”
▪ melyhez hozzájárul a tömegsport kialakított
infrastruktúrája.”

▪ „Ipari park teljes közművesítése, meglévő
▪ „Kastély, valamint a volt laktanya
szabad területek eladása, hiányzó úthálózat
hasznosítása.”
és csatornahálózat kiépítése.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 2/12
Település

▪ Bag

▪ Csővár

Legfontosabb probléma a településen
▪ „A cigány kisebbség nagyszámú
iskolázatlansága és magas
munkanélküliségi aránya.
▪ Magasabb bűnözési statisztika.
▪ A telep és egyéb utak minőségének
kifogásolhatósága.”

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „M3 és a 3.sz. főútvonal adottságait
kihasználva Aszód város ipari parkjához
való csatlakozási lehetőség.
▪ A művelődési tevékenység szélesebb
körben való terjesztése és ehhez más
térségekkel való kapcsolat megteremtése.”

▪ „Kevés munkahely a községben, ingáznak a ▪ „Szép természeti környezet, Bp.
dolgozók, emiatt kevés fiatal tervezi itt élni
viszonylagos közelsége.”
felnőtt életét, elöregszik a település.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 3/12
Település

▪ Dány

▪ Domony

Legfontosabb probléma a településen
▪ „Felújításra szorul a közműhálózat(csatorna, tisztítómű)
▪ Hiányzik a településen a szabadidősportra
alkalmas terület.
▪ Nem megoldott a szociálisan hátrányos
helyzetűek képzése és munkába állítása.
▪ Korszerűtlen a közúti közlekedés.”

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Mezőgazdasági kultúra,
agrárvállalkozások fejlesztése. Mg-i
termékek piacra jutása, feldolgozása.
Ehhez képzések biztosítása.
▪ A turizmus helyi lehetőségeinek fejlesztése
(vadászat, horgászat).
▪ Néphagyományok, népi ételek,
népviseletek, népi specialitások
felelevenítése.”

▪ „Iskola önálló működtetéséhez nincs
▪ „Domony és Domonyvölgy turisztikai
elegendő gyereklétszám. Sokan más
összhangjának kialakítása. Ipari park
településre járnak tanulni. Helyben maradók
építése a 3. sz. főútvonal mellett.
nagy százaléka a kisebbségből tevődik ki.
Természeti, környezeti adottságok
Cigány kisebbség jelentős száma,
kihasználása, munkalehetőség biztosítása.”
iskolázatlansága és a magas
munkanélküliség. Domonyvölgy
infrastruktúrája hiányos, fejleszteni kell.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 4/12
Település

▪ Galgagyörk

▪ Galgahévíz

Legfontosabb probléma a településen
▪ „A közlekedés alacsony színvonala, a
lakosság elöregedése , ifjúsági közösségi
terek hiánya, nincs a fiatalok számára
szórakozási lehetőség”

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „A tó környezetének kialakítása,
települések közötti kapcsolatok fejlesztése,
kerékpár útvonalak kialakítása.”

▪ „közintézmények rossz állapota, szűkös
anyagi lehetőségek, alacsony működő tőke
a mezőgazdasági vállalkozóknál”

▪ „hagyományőrzés, falusi turizmus,
melegvíz hasznosítás, a meglévő
biogazdálkodás továbbfejlesztése”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 5/12
Település

▪ Galgamácsa

Legfontosabb probléma a településen
▪ „Csapadékvíz-elvezetés település több
pontján problémás, szennyvízcsatornahálózat hiánya.
▪ Járdahálózat felújításra szorul.
Közintézmények és a közutak felújításra
szorulnak.

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Kistérségi rendezvények, sportesemények
megrendezése, kiállítások megrendezése,
falusi turizmus fellendítése,
településközpont kialakítása, Művelődési
Ház felújítása.”

▪ Közintézmények (Körzeti Ált. Isk. épülete, a
Művelődési Ház, óvoda, a falumúzeum
épülete) és közutak felújításra szorulnak.”

▪ Hévízgyörk

▪ „A település működtetése az állami
▪ „2006.év során megválasztott új vezetés a
normatívákkal nem finanszírozható, ugyanis
polgármester és a képviselő-testület céljául
a normatíva szerinti állami támogatás és a
tűzte ki, hogy ezt a problémát megoldja
település infrastrukturális működtetése
úgy, hogy a település földrajzi
között 35 millió Ft/év eltérés van.”
lehetőségének előnyét (Budapest
közelsége) kihasználja. Az önkormányzat
ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy államiés felhagyott magán-földterületeket vásárol
és különleges szolgáltató övezet
formájában ipart fog működtetni.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 6/12
Település

▪ Iklad

▪ Kartal

Legfontosabb probléma a településen
▪ „Főtér kialakítása és a Művelődési Ház
bővítése.
▪ A csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása.
▪ Az önkormányzati tulajdonú aszfaltozott
utak javítása, felújítása.”

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Turizmus fejlesztése.
▪ Testvérvárosi kapcsolatok erősítése.
▪ Munkahely-bővítés.”

▪ „Fiatalok szabadidő-tevékenysége nem
kielégítő. Parkok, pihenők, padok
elhelyezése, kialakítása. Rossz állapotú,
szabványoknak nem megfelelő játszóterek.
Kevés: turizmussal kapcsolatos lehetőség,
attrakció, szabadtéri sportolási lehetőség.
Közösségi terek nem megfelelő színvonalú
megléte. Vállalkozások fejlesztésére nem
rendelkezünk vállalkozással. Nincs
közösségi ház, inkubátor ház.”

▪ „Közösségi tér kialakítása a vállalkozások
és munkahelyteremtés elősegítésére.
Közösségi település szintjére emelése,
pihenő parkokkal, játszóterekkel.
Faluközpont kialakítása, felújítása.
Szabadidős tevékenységek fejlesztése,
játszótér, sportpálya, stb. Falusi turizmus,
attrakció fejlesztése.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 7/12
Település

▪ Kisnémedi

Legfontosabb probléma a településen
▪ „Szennyvízelvezetési rendszer hiánya.
▪ Intézményi működtetés, gazdasági
szempontból.”

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Szennyvíz megléte.”

▪ „Sinkár-tó nyújtotta lehetőségek
▪ Püspökhatvan ▪ „Kevés munkahely a településen, rossz a
tömegközlekedés (vonat, busz),
kiaknázása,évente megrendezett
elvándorolnak a fiatalok, gyenge a település
művésztáborok faluszépítő hatása, jól
adóerő-képessége, mert kevés a
működő intézmények lakosságmegtartó
vállalkozás, az is mikrovállalkozás.”
ereje.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 8/12
Település

Legfontosabb probléma a településen
▪ Püspökszilágy ▪ „Lakosság elöregedése.”

▪ Tura

▪ „Úthálózat-fejlesztés”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Üres házak értékesítése, lakosság
fiatalítása.”

▪ „Termálvíz hasznosítása, Schossbergerkastély felújítása.”
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 9/12
Település

▪ Vácduka

▪ Vácegres

Legfontosabb probléma a településen
Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Új lakott rész alakult ki a településen, és az ▪ „Nagyszámú betelepülő, fiatalodó
itt élők nem kívánnak szerves részévé válni
közösség.”
a településnek. Ez abban is kifejeződik,
hogy többségük nem jelentkezik be állandó
lakosnak, gyermekeit Vácra járatja
iskolába.”

▪ „Csapadékvíz-elvezetés a település több
pontján problémás.
▪ Szennyvízcsatorna-hálózat hiányzik.
▪ Járdahálózat felújításra szorul.
▪ Belterületi utak felújításra szorulnak.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

▪ „Kistérségi rendezvények, kistérségi
sportesemények megrendezése, kiállítások
megrendezése, falusi turizmus fellendítése,
településközpont kialakítása, művelődési
ház felújítása.”

49

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 10/12
Település

▪ Váchartyán

▪ Váckisújfalu

Legfontosabb probléma a településen
Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Az ifjúság nevelésére, képzésére kevesebb ▪ „A község lakóinak kötődése
szellemi és anyagi forrást tudunk nyújtani,
településükhöz eredményezi, hogy
mint amennyire szükség lenne ahhoz, hogy ▪ az elvándorlás nem jelentős annak
az új nemzedék, mint erőforrás a község
ellenére, hogy nincs helyben
jövőjét pozitívan befolyásolja.”
munkalehetőség. Ebből társadalmi tőkét
kovácsolva a falu jelentős számú
műemléke funkciót kaphat, természeti
szépsége hasznosulhat, Váchartyán
vendégfogadó faluvá válhat. A nagyszámú,
jól nevelt, képzett gyermek hosszú távon
biztosítaná, hogy itt jó élni.”
▪ „Hiába rendelkezünk engedélyes tervekkel, ▪ „A község minden adottsággal rendelkezik
a pályázatírás, az önrész, az
ahhoz, hogy rekreációra, turizmusra épülő
utófinanszírozás fedezetét nem tudjuk
jövője legyen. Ehhez, kész terveink vannak.
biztosítani, így nincs megvalósítás.
▪ Kistérségi rendezvények, kistérségi
▪ A közlekedési hálózat alkalmatlan arra, hogy
sportesemények megrendezése, kiállítások
megközelítsenek bennünket, mi pedig a
rendezése, településközpont kialakítása. A
fővárost,illetve a kistérségi központot.”
Művelődési Ház felújítása.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 11/12
Település

Legfontosabb probléma a településen
▪ Vácszentlászl ▪ „Közösségi terek hiánya
▪ Közösségi helyiségek kihasználtsága
ó
▪ Vácszentlászlói SE infrastruktúrájának
javítása”

▪ Valkó

▪ „Csatorna-közmű, vízelvezetés,beépíthető
önkormányzati telkek hiánya.
▪ Fiatalok szabadidő-tevékenysége nem
kielégítő.
▪ Közösségi terek, faluközpont hiánya.
▪ Közintézmények, utak állaga nem kielégítő.
▪ Nem megoldott a szociálisan hátrányos
helyzetűek képzése és munkába állása.
▪ Gond a közösségi terek, sportpályák
infrastrukturális ellátottsága, állaga, a terület
vízelvezetése.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Főtér rendezése, díszkút kialakítása
▪ Temető fejlesztése
▪ Járdák, utak korszerűsítése
▪ Település zöld felületeinek növelése
▪ Arany János Művelődési Ház nyílászáró
cseréje
▪ A lakosság komfortérzetének a növelése”

▪ „Turisztika fejlesztése (kerékpárturizmus,
vadász-, horgász). Erdei iskolai
létrehozása.
▪ Közösségi terek, faluközpont kialakítása,
már meglevő területek felújítása.
▪ Munkahelyteremtés a helyi üzemek
fejlesztésével.
▪ Szabadidős tevékenységek, játszótér,
sportpálya fejlesztése.”
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A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos
jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához
Települések egy mondatos jellemzése 12/12
Település

▪ Verseg

▪ Zsámbok

Legfontosabb probléma a településen
▪ „A meglévő szennyvíztisztító üzem
rekonstrukciója. Munkahelyteremtés.
Művelődési Ház felújítása, bővítése és
működtetése.”

Legfontosabb lehetőség a településen
▪ „Lakóingatlan-fejlesztés, szabadidőpark
(Country Club)fejlesztése termálvízre
alapozva. Emelt szintű idősek otthona
építése.”

▪ „Fiatalok településen tartása, teljeskörű
infrastruktúra hiánya. Nincs egységes
faluközpont.”

▪ „Falu arculatának alakítása, turisztikai
vonzóerő, szabadidőpark építése,
hagyományőrzés, munkahelyteremtés,
mezőgazdasági termékek értékesítési
hálózatának szervezése.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis
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Tartalom

▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
összefoglalása
▪ Helyzetelemzés
▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
intézkedések, forrásallokáció
▪ Megoldási javaslatok
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A térségben 5 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 11
db fejlesztési intézkedés tartozik
Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
Fő fejlesztési prioritás

Intézkedések száma

Összes allokált
forrás (EUR)

▪ „Településfejlesztés”

2 db

15,498,520

▪ „Helyi vállalkozások fejlesztése”

3 db

2,577,372

▪ „Közösségi szolgáltatások és integrált közösségi terek fejlesztése,
kialakítása”

1 db

1,000,000

▪ „Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség”

4 db

511,224

▪ „Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése”

1 db

85,000

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb forrás – 85,000 EUR – a(z) A, Megújuló energiaforrások
felhasználásának ösztönzése fejlesztési intézkedésre lett allokálva
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/5
Fő fejlesztési prioritás: Településfejlesztés
Fejlesztési intézkedés
▪ B, Vidéki örökség megőrzése

▪ A, Falukép kialakítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Allokált forrás (EUR)
2,088,000
13,410,520
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A legtöbb forrás – 85,000 EUR – a(z) A, Megújuló energiaforrások
felhasználásának ösztönzése fejlesztési intézkedésre lett allokálva
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/5
Fő fejlesztési prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Fejlesztési intézkedés
▪ B, Turisztikai tevékenységek ösztönzése és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

▪ "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vállalkozások
létrehozása
▪ C, Innováció, kutatásfejlesztés, oktatás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Allokált forrás (EUR)
816,000
1,761,372

0
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A legtöbb forrás – 85,000 EUR – a(z) A, Megújuló energiaforrások
felhasználásának ösztönzése fejlesztési intézkedésre lett allokálva
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/5
Fő fejlesztési prioritás: Közösségi szolgáltatások és integrált közösségi terek fejlesztése, kialakítása
Fejlesztési intézkedés
▪ A, Közösségi szolgáltatások és integrált közösségi terek fejlesztése, kialakítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Allokált forrás (EUR)
1,000,000
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A legtöbb forrás – 85,000 EUR – a(z) A, Megújuló energiaforrások
felhasználásának ösztönzése fejlesztési intézkedésre lett allokálva
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/5
Fő fejlesztési prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Fejlesztési intézkedés
▪ A, Társadalmi integráció és együttműködés erősítése, oktatás

▪ B, Kulturális és szabadidő szolgáltatás fejlesztése

Allokált forrás (EUR)
80,000
381,224

▪ C, Közbiztonság

30,000

▪ D, Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása

20,000

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb forrás – 85,000 EUR – a(z) A, Megújuló energiaforrások
felhasználásának ösztönzése fejlesztési intézkedésre lett allokálva
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/5
Fő fejlesztési prioritás: Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
Fejlesztési intézkedés
▪ A, Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Allokált forrás (EUR)
85,000
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Tartalom

▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
összefoglalása
▪ Helyzetelemzés
▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
intézkedések, forrásallokáció
▪ Megoldási javaslatok
– 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési
javaslat
– 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
településfejlesztési javaslat
– Komplex stratégia megoldási javaslatai
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A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik
a térség legjelentősebb szektoraihoz
Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése
Szektoronkénti megoszlás

Szektor
Mezőgazdaság, erdő-, hal-,
vadgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Vállalkozások
száma

Foglalkoztatottság

10 legnagyobb vállalk.

Javaslatok

10 legfontosabb javaslat

5%

6%

10%

15%

0%

12%

35%

60%

0%

0%

Építőipar

19%

13%

0%

0%

0%

Kereskedelem, javítás

22%

16%

10%

0%

0%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

5%

4%

0%

31%

50%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

6%

12%

10%

0%

0%

Pénzügyi közvetítés

4%

2%

0%

0%

0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

20%

9%

10%

0%

0%

Egyéb szolgáltatás

9%

4%

0%

0%

0%

Egyéb tevékenység

0%

0%

0%

54%

50%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

Megoldási javaslat
1

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „Támogatandó a mikrovállalkozások
▪ „A beruházási támogatás által a
▪ „Egyéb tevékenység”
beruházásai, ezen belül kiemelten a
mikrovállalkozások jövedelmezősége
magasabb minőség és/vagy jövedelmezőbb
és munkahelyteremtő képessége
tevékenység eléréséhez szükséges (1)
javulhat, ezáltal kis- és
szabadalom, engedély vagy gyártási
középvállalkozásokká
technológia megvásárlása, a (2) székhely,
erősödhetnek.”
telephely területén infrastrukturális,
technológiai fejlesztés.
▪ Előnyben részesítendők azok a fejlesztések,
amelyek új munkahelyek teremtését
eredményezik.
▪ A beruházási támogatáson kívül támogatandó
gazdasági szereplőként nem bejegyzett
természetes személyek vállalkozásindítása a
kezdeti személyi költségekre kiterjedően.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

Megoldási javaslat
2

▪ „Támogatandó az 5000 fő feletti települések
mikrovállalkozásai, vagy azok klaszterjainak
kis értékű (max. 30 000 euró) beruházásai,
ezen belül kiemelten a magasabb minőség
és/vagy jövedelmezőbb tevékenység
eléréséhez szükséges (1) szabadalom,
engedély vagy gyártási technológia
megvásárlása, a (2) székhely, telephely
területén beruházás és infrastruktúra
fejlesztés.
▪ Előnyben részesítendők azok a fejlesztések,
amelyek új munkahelyek teremtését
eredményezik.
▪ Gazdasági szereplőként nem bejegyzett
természetes személyek vállalkozásindítása
nem támogatható.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „A beruházási támogatás által a
▪ „Egyéb tevékenység”
mikrovállalkozások jövedelmezősége
és munkahelyteremtő képessége
javulhat, ezáltal kis- és
középvállalkozásokká erősödhetnek,
további megrendeléseket biztosítva a
térség kistelepülésein működő
mikrovállalkozások számára.”
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

Megoldási javaslat
3

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „Támogatandó a nem idegenforgalmi
▪ „A beruházási támogatás által a
▪ „Egyéb tevékenység”
tevékenységet végző kis- és
mikrovállalkozások jövedelmezősége
középvállalkozások beruházásai,komplex
és munkahelyteremtő képessége
fejlesztései, a települések mikrovállalkozás
javulhat, ezáltal kis- és
kedvezményezettjeinek kizárásával.
középvállalkozásokká
▪ A támogatandó célon belül a magasabb
erősödhetnek.”
minőség és/vagy jövedelmezőbb tevékenység
eléréséhez szükséges (1) szabadalom,
engedély vagy gyártási technológia
megvásárlása, a (2) székhely, telephely
területén beruházás és infrastruktúra
fejlesztés.
▪ Előnyben részesítendők azok a fejlesztések,
amelyek új munkahelyek teremtését
eredményezik.
▪ A KMOP komplex vállalkozásfejlesztési
témájú pályázati lehetőségei
figyelembevételével nyújthatnak be támogatási
kérelmet a kis-és középvállalkozások.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

Megoldási javaslat
4

Megoldási javaslat várható
eredménye

▪ „A térség idegenforgalmi potenciáljának
▪ „A turisztikai bevétel erősíti a helyi
növelése érdekében támogatandó (1) a falusi
gazdaságot, így hozzájárul az
magánszálláshelyek és az ifjúsági
életminőség javításához.
szálláshelyek felújítása, korszerűsítése,
▪ Mivel az idegenforgalomban
továbbfejlesztése, kialakításának ösztönzése,
jelentős a nők foglalkoztatottsága,
(2) illetve a szálláshelyek szolgáltatásainak
emiatt a nők társadalmi
bővítése.
reintegrációja is megvalósulhat.”
▪ Kiemelten támogatandó a szálláshelyeknek a
vidéki épített örökséggel azonos jellegű
megjelenése, illetve az agrártermelés és a
helyi értékesítés összekapcsolása a falvak
szálláshely kínálatával.
▪ A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82-GFA-02 a helyi adottságokra épülő turisztikai
szolgáltatás fejlesztés és a KM-82-SZF-3-01
képzés, oktatás megoldási javaslathoz.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Szektor
▪ „Szálláshely-szolgáltatás
és vendéglátás”
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

Megoldási javaslat
5

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „A térség idegenforgalmi potenciáljának
▪ „A turisztikai bevétel erősíti a helyi
▪ „Szálláshely-szolgáltatás
növelése érdekében támogatandó a helyi
gazdaságot, így hozzájárul az
és vendéglátás”
adottságokra, vonzerőre épülő
életminőség javításához.
szolgáltatásfejlesztés (1) a jelenleg nem vagy ▪ Mivel az idegenforgalomban jelentős
nem hatékonyan kihasznált vidéki ingatlanok
a nők foglalkoztatottsága, emiatt a
(pl. présházak, szeszfőzdék, majorsági
nők társadalmi reintegrációja is
épületek) innovatív, környezetbarát és
megvalósulhat.”
fenntarthatóan elvégzett korszerűsítése, (2) a
turisztikához és a vidéki élethez egyaránt
kapcsolódó vállalkozói komplex agro- és
ökoturisztikai szolgáltatások (pl. lovaglás,
horgászat, vízi sportok, kerékpározás)
ösztönzése és eszköz- és ingatlanfejlesztése.
A szolgáltatások között kiemelten
támogatandó cél a vidéki és természeti
értékek összehangolt bemutatása, a vásárló
közönség számára széles körben elérhető
aktív időtöltés lehetőségeinek megteremtése.
A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82GF-A-01 falusi szálláshelyek és a KM82SZF-3-01 képzés, oktatás megoldási
javaslathoz.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
Megoldási javaslat
6

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „A térség idegenforgalmi potenciáljának
▪ „Azon túl, hogy a turisztikai bevétel ▪ „Szálláshely-szolgáltatás
növelése érdekében támogatandó a
erősíti a helyi gazdaságot, a helyi
és vendéglátás”
vendéglátóipari és kereskedelmi
agrártermékek megjelenése a
idegenforgalmi vállalkozásoknak a magasabb
kereskedelmi szálláshelyeken, illetve
minőség és/vagy jövedelmezőbb tevékenység
vendéglátó helyeken hozzájárul a
eléréséhez szükséges székhely, telephely
falusi turizmus és életmód
területén beruházás és infrastruktúra
marketingjéhez. Mivel az
fejlesztése. Az intézkedés keretében kiemelten
idegenforgalomban jelentős a nők
támogatandó: (1) a nem vagy nem hatékonyan
foglalkoztatottsága, emiatt a nők
kihasznált vidéki ingatlanok (pl. majorsági
társadalmi reintegrációja is
épületek) innovatív, környezetbarát és
megvalósulhat.”
fenntarthatóan elvégzett korszerűsítése, (2) a
szociális helyiségek, vizesblokkok, konyhák
közegészségügyi szempontoknak való
megfeleltetése, illetve (3) energiatakarékos
eszközök vásárlása: Kiemelten támogatandó:
(1) a helyi agrár termékeket megjelenítése a
kínálatában, és/vagy (2) agro- és ökoturisztikai
szolgáltatások (pl. lovaglás, horgászat, vízi
sportok, kerékpározás, erdei turizmus, alkalmi
falusi-, agroturisztikai, ökoturisztikai
szolgáltatások biztosítása a székhely vagy
telephely területén)A megoldási javaslat
kapcsolódik a KM-82GF-A-01 falusi
szálláshelyek kialakítása és a KM-82SZF-3-01
képzés, oktatás megoldási javaslathoz.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

7

Megoldási javaslat

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „”

▪ „”

▪ „”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

68

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

8

Megoldási javaslat

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „”

▪ „”

▪ „”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

9

Megoldási javaslat

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „”

▪ „”

▪ „”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db –
a(z) Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorhoz kapcsolódik
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

10

Megoldási javaslat

Megoldási javaslat várható
eredménye

Szektor

▪ „”

▪ „”

▪ „”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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Tartalom

▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
összefoglalása
▪ Helyzetelemzés
▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
intézkedések, forrásallokáció
▪ Megoldási javaslatok
– 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
– 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
településfejlesztési javaslat
– Komplex stratégia megoldási javaslatai
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

Megoldási javaslat
1

Megoldási javaslat várható
eredménye

Fejlesztési téma

▪ „A térség településeinek arculat és környezet ▪ „A települések megjelenésének,
▪ „Egyéb infrastruktúra”
javítása érdekében támogatandó (1) a
arculatának javításával növekedni
védelem alatt nem álló, a település
fog a település vonzereje, amely a
megjelenésében szereppel bíró épületek külső
hagyományok őrzésének és térségi
felújítása; (2) régi piacok felújítása, új piacok
identitás erősödését is jelenti, ezáltal
létrehozása, a hozzátartozó infrastruktúra
pedig növeli az idegenforgalmi
kiépítése; (3) a település környezetét és
potenciált.”
megjelenését javító térelemek, térbútorok
kihelyezése, régi emlékművek és szobrok
helyreállítása, közterületek rehabilitációja.
▪ A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82GF-A-01 falusi szálláshelyek , valamint a KM82-GF-1-01 helyi szolgáltatások, és a KM-82SZF-A-06 vidéki örökség-megoldási
javaslatokhoz.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

Megoldási javaslat
2

Megoldási javaslat várható
eredménye

Fejlesztési téma

▪ „A térség településeinek arculatának és
▪ „A települések megjelenésének,
▪ „Kultúra”
környezetének javítása érdekében
arculatának javításával növekedni
támogatandó (1) a helyi és országos védelem
fog a település vonzereje, amely a
alatt álló épületek külső-belső helyreállítása és
hagyományok őrzésének és térségi
felújítása; (2) az épülethez szervesen
identitás erősödését is jelenti, ezáltal
kapcsolódó zöldterületek, létrehozása
pedig növeli az idegenforgalmi
felújítása, gyalogutak, parkolók kialakítása; (3)
potenciált.”
a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális
értékek felkutatása, bemutatása, illetve
bemutató terének kialakítása védelem alatt
álló épületekben, építményekben; (4) a
kulturális örökség felújításával, fenntartásával
és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok,
tervek készítése; (5)
▪ Kiemelten támogatandóak azok a projektek,
ahol egy időben több támogatási cél jelenik
meg. A megoldási javaslat kapcsolódik a KM82- GF-A-01 falusi szálláshelyek és a KM82SZF-3-01 képzés, oktatás, KM-82- SZF-A07 , valamint a KM-82-GF-1-01helyi
szolgáltatások, és a KM-82-SZF-A-05 vidéki
örökség-megoldási javaslatokhoz.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

Megoldási javaslat
3

Megoldási javaslat várható
eredménye

Fejlesztési téma

▪ „A térség településeinek arculatának és
▪ „A természeti környezet
▪ „Kultúra”
természeti környezetének javítása érdekében
megjelenésének, arculatának
támogatandó (1) a helyi vagy országos
javításával növekedni fog a település
védelem alatt álló épületekhez kapcsolódó
vonzereje, amely a hagyományok
zöld területek fejlesztése és helyreállítása; (2)
őrzésének és térségi identitás
a természeti és történelmi táj, illetve az azt
erősödését is jelenti, ezáltal pedig
alkotó tájelemek javítása és fejlesztése; (3)
növeli az idegenforgalmi potenciált.”
környezeti tudatosság fejlesztését célzó
intézkedések végrehajtása (pl. tanösvény
tematikus útvonal létrehozása,
madármegfigyelők építése, vizek és
természetvédelmi területek környékének
javítása, valamint a szelektív hulladékgyűjtés
és hulladékgazdálkodás fejlesztése).
▪ A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82SZF-A-06 vidéki örökség megőrzése és a
KM-82-SZF-3-02és KM-82-SZF-3-02 képzés,
oktatás megoldási javaslathoz.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

Megoldási javaslat
4

Megoldási javaslat várható
eredménye

Fejlesztési téma

▪ „A térségi kulturális súlypontok létrehozása és ▪ „A kulturális vezető szereppel
▪ „Kultúra”
a térségi identitás erősítése érdekében
rendelkező települések
támogatandók azok a projektek, amelyek az
megjelenésének, arculatának
5000 fő feletti településeken valósulnak meg
javításával növekedni fog az egész
és az alábbi felsorolásból legalább két elemet
térség vonzereje, amely a
tartalmaznak: (1) a védelem alatt álló és nem
hagyományok őrzésének és térségi
álló, a település megjelenésében jelentős
identitás erősödését is jelenti, ezáltal
szereppel bíró épületek teljes, külső-belső
pedig növeli az idegenforgalmi
felújítása; (2) a védelem alatt álló és nem álló
potenciált.”
épületekhez kapcsolódó zöld területek
fejlesztése és helyreállítása; (3) a térségi
identitás erősítését szolgáló emlékművek
állítása, meglévők felújítása; (4) fasorok,
parkok, pihenőterületek, játszóterek, sétányok
és egyéb zöldfelületek kialakítása, meglévők
felújítása; (5) a térségi népművészet, a
néprajzi és kulturális értékek bemutatása,
illetve bemutató terének kialakítása.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

Megoldási javaslat
5

Megoldási javaslat várható
eredménye

Fejlesztési téma

▪ „A térségben élők szabadidős sport és
▪ „A térségben élők több szabadidős
▪ „Szabadidős
kulturális tevékenységek biztosítása
sportolási és kulturális lehetőséghez
tevékenységekre és
érdekében támogatandó az (1) kulturális
jutnak.”
sportolásra alkalmas
tevékenységre, sportolásra alkalmas
infrastruktúra”
helyiségek, sportpályák, sport és egyéb
létesítmények fejlesztése; (2) öltözők
kialakítása; (3)eszközök beszerzése és
kisléptékű infrastrukturális fejlesztések. A
megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82-SZF4-01 Leader rendezvény.
▪ Támogatandó továbbá az amatőr zenés,
művészi torna társulat szervezése kihelyezett
képzéssel, vegyes korosztállyal a térségen
belül.
▪ A térségben olyan komplex megoldások
támogatandók, melyek civil
kezdeményezésként a megoldási javaslat által
érintett települések legalább 70%-nak
összefogásával valósulnak meg.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

Megoldási javaslat
6

Megoldási javaslat várható
eredménye

▪ „A térség kulturális és gazdasági
▪ „A térség kulturális és gazdasági
súlypontjainak megteremtése érdekében
súlypontjainak megteremtésével az
támogatandó a térségi jelentőségű
összes település vonzóbbá válik. A
rendezvények befogadására alkalmas
hagyományos vidéki gazdaság
területek, szabadtéri kulturális rendezvények
támogatásával a térségi identitás is
és vásárok helyszínének kialakítása az 5000
erősödik.”
fő feletti településeken.
▪ Új és meglévő piacok létrehozása,
infrastrukturális fejlesztése, felújítása, 5000 fő
feletti településeken (KMOP-ban a piac
fejlesztés nem támogatott)
▪ a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális
értékek, régi mesterségek felkutatása,
bemutatása, illetve bemutató terének
kialakítása a védelem és falu fejlesztés alatt
nem álló épületekben.
▪ Térségünkben jellemző, hogy civil szervezetek
kívánnak pályázni, a települések szépítése
céljából. Más pályázati kiírásokban a civil
szervezetek nem tartoznak a pályázók körébe,
így nem nyílik lehetőség arra, hogy
főpályázóként megjelenjenek a térségi
fejlesztésekben.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Fejlesztési téma
▪ „Egyéb infrastruktúra”
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

Megoldási javaslat
7

▪ „A falu természeti környezetének javítása
érdekében támogatandó a helyi vagy
országos védelem alatt nem álló, közösségi
célokat szolgáló, közparkok, pihenőhelyek,
sétautak: (1) kisléptékű infrastrukturális
fejlesztések:a település környezetét és
megjelenését javító fasorok, parkok,
pihenőterületek, sétányok és egyéb
zöldfelületek kialakítása, meglévők felújítása;
(2) az uniós követelményeknek megfelelő
játszóterek építése, meglévők felújítása; (3)
belterületen kívüli, de nem történelmi
természeti tájkép és az azt alkotó táji elemek
állapotának megőrzése, rehabilitációja.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Megoldási javaslat várható
eredménye

Fejlesztési téma

▪ „A települések zöld környezetének
▪ „Természeti adottságok”
megjelenése, arculatának javításával
növekedni fog a település vonzereje,
ezáltal pedig növeli az
idegenforgalmi potenciált.”
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

Megoldási javaslat
8

Megoldási javaslat várható
eredménye

Fejlesztési téma

▪ „A térségben élők térségi identitásának
▪ „A Leader Egyesülethez tartozó 24
▪ „Kultúra”
érdekében támogatandó tematikus
település területén megrendezésre
rendezvények: (1) több település részvételével
kerülő kulturális programok és egyéb
megvalósuló szabadidő és tömegsport
rendezvények összefogása.”
rendezvények szervezése; (2) térségi
kulturális rendezvénysorozatok szervezése;
(3) egyéb kulturális programok, tematikus
táborok rendezése. (4) biztonságos
településért programok szervezése. (5) Az
adott rendezvényekhez kapcsolódó
tájékoztató anyagok, marketing tevékenység.
A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82SZF-2-02 Leader marketing tevékenység.
▪ A térségben olyan komplex megoldások
támogatandók, melyek civil
kezdeményezésként a megoldási javaslat által
érintett települések legalább 70%-ának
összefogásával valósulnak meg.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

Megoldási javaslat
9

Megoldási javaslat várható
eredménye

▪ „A térségben élők térségi identitásának
▪ „Egységes program és tájékoztató
erősítése érdekében támogatandó (1) több
füzet. Könyv és film.”
település adott évi sport és kulturális
programjainak program- és
tájékoztatófüzetének, rendezvénynaptárának
elkészítése; (2) a vidéki örökség és identitás
elemeinek (pl. néphagyományok) megőrzése
könyv, film vagy elektronikus formában (pl. cd,
internetes megjelenés).
▪ A térségben olyan komplex megoldások
támogatandók, melyek civil
kezdeményezésként a megoldási javaslat által
érintett települések legalább 70%-ának
összefogásával valósulnak meg.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Fejlesztési téma
▪ „Kultúra”
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A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási
javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

Megoldási javaslat
10

Megoldási javaslat várható
eredménye

Fejlesztési téma

▪ „A térségben élők készségeinek fejlesztésének ▪ „Informatikai oktatás nyugdíjasoknak. ▪ „Oktatás”
és társadalmi biztonságának érdekében
Idegenforgalom fellendítése céljából
támogatandó (1) nem iskola rendszerű,
nyelvi oktatás. Civilképzés.
alapfokú informatikai, nyelvi és egyéb
Tehetséggondozás.”
készségek fejlesztése, az idegenforgalom
fellendítése céljából is.; (2) felkészítés az
alternatív energiahordozókat és új
technológiákat alkalmazó fejlesztési
elképzelések megvalósítására; (3) tehetséges
fiatalok bevonása, a hagyományőrző,
művészeti, környezetvédelmi, stb. téren
tevékenykedő egyesületek, társadalmi
szerveződések tevékenységébe;
▪ A megoldási javaslat kapcsolódik KM-82- SZF2-05 információs központ , a KM-82- GF-A-01
falusi szálláshelyek, a KM-82-GF-A-02
turisztikai tevékenység, KM-82- SZF-A-06
kulturális örökség , valamint a KM-82-GF-101helyi szolgáltatások, és a KM-82-SZF-A-05
vidéki örökség megoldási javaslatokhoz
▪ A térségben olyan komplex megoldások
támogatandók, melyek civil
kezdeményezésként a megoldási javaslat által
érintett települések legalább 70%-ának
összefogásával valósulnak meg.”

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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Tartalom

▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
összefoglalása
▪ Helyzetelemzés
▪ Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési
intézkedések, forrásallokáció
▪ Megoldási javaslatok
– 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
– 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és
településfejlesztési javaslat
– Komplex stratégia megoldási javaslatai
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 1/38 Kód: KM-82-SzF-B-10 Sorszám: 5519
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: A, Falukép kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben vannak olyan szennyvízelhelyezési agglomerációk, amelyeknek a csatornázása még nem történt meg. A már meglévő
szennyvíztisztítók és hálózatok nagy része nem felel meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak és felújításra szorul.

▪

A csatornázatlan területek veszélyeztetik a vízbázisokat, az egyedi szennyvízelhelyezés szennyezéseket okoz a településeken. Az elavult
szennyvíztisztítók és hálózatok fenntartása, üzemeltetése költséges.

▪

A csatornahálózattal nem rendelkező települések becsatornázása és szennyvíztisztító építése. A meglévő szennyvíztisztító telepek és
hálózatok felújítása és rekonstrukciója.

▪

A térség adott településein megoldódik a szennyvízelhelyezés és tisztítás problémája, mérséklődik a felszín alatti vizek szennyezése.
Környezetvédelmi szempontból a térség élhetőbbé és vonzóbbá válik.

▪

KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 1/38 Kód: KM-82-SzF-B-10 Sorszám: 5519
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

9600000 EUR

▪

Vállalkozások

0%

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

8160000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR
660000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

85%
0%
0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 2/38 Kód: KM-82-SzF-B-15 Sorszám: 5523
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: A, Falukép kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

Aszód város esetében a meglévő központi funkciót ellátó tér fejlesztésre, felújításra és a kapacitások bővítésére szorul. A központban
található szolgáltatások nehezen elérhetőek.

▪

A települési szolgáltatások megközelíthetősége a parkolóhelyek hiányában nehézkes, a járdák állapota miatt pedig gyalogos szempontból
balesetveszélyes. A központban található parkok és pihenőhelyek állapotuk miatt nem elégítik ki a pihenni vágyók igényeit. A központban
lévő világítási, vízelvezetési rendszerek is felújításra szorulnak.

▪

A központ megközelíthetőségét javító infrastruktúra kialakítása és felújítása, a világítási és vízelvezetési rendszerek fejlesztése, parkosítás,
fontosabb intézmények homlokzatának felújítása, egységes "főtér arculat" kialakítása, szoborparkok és szökőkutak kialakítása, felújítása.

▪

Javulnak a települések főterének gazdasági, kulturális és turisztikai funkciói. Közérzet javító és identitást növelő szerepe is lesz.

▪

KMOP - 5. prioritás - Települési területek megújítása

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 2/38 Kód: KM-82-SzF-B-15 Sorszám: 5523
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

4000000 EUR

▪

Vállalkozások

0%

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

3200000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

7500000 EUR
2500000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

80%
0%
0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 3/38 Kód: KM-82-SzF-B-08 Sorszám: 5515
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: A, Falukép kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

Nagy a belterületi földutak aránya a térség településein, ezáltal romlik a térség és az itt elérhető szolgáltatások megközelíthetősége.

▪

A földutak megnehezítik a települési szolgáltatások gyorsabb elérését, a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérését.

▪

Az önkormányzati tulajdonban lévő települési belterületi földutak állandó burkolattal való ellátása, valamint kiegészítő infrastruktúra
létesítése, a települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra történő fejlesztése, a helyi közutak kiépítettségének növelése.

▪

Támogatással lehetővé válik a megfelelő kiépítettségű és jó minőségű önkormányzati belterületi utak biztosításával a települési
szolgáltatások gyorsabb elérése, a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települési népességmegtartó képesség
javítása.

▪

KMOP - 2. prioritás - A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 3/38 Kód: KM-82-SzF-B-08 Sorszám: 5515
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció
▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások
1200000 EUR

▪

Vállalkozások

0%

720000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

3333333 EUR
333333 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

3 db

▪

Természetes személyek

60%
0%
0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 4/38 Kód: KM-82-SzF-7-08 Sorszám: 4838
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: A, Falukép kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térség vonzereje, lakosságmegtartó ereje a települések megjelenése miatt gyenge. A kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák
megállítása indokolt.

▪

A vidéki tágabb értelembe vett lakókörnyezetének és a települések általános fizikai megjelenése leromlott. A helyi termékek értékesítésére
alkalmas infrastruktúra szegényes, a vidéki örökséget megjelenésében magán hordozó, a korábbi falukép szerves részét képező épületek
állapota leromlott. A régi emlékek és dokumentumok alapján a falvak főtereinek és közterületeinek képe helyreállítható.

▪

A térség településeinek arculat és környezet javítása érdekében támogatandó (1) a védelem alatt nem álló, a település megjelenésében
szereppel bíró épületek külső felújítása; (2) régi piacok felújítása, új piacok létrehozása, a hozzátartozó infrastruktúra kiépítése; (3) a
település környezetét és megjelenését javító térelemek, térbútorok kihelyezése, régi emlékművek és szobrok helyreállítása, közterületek
rehabilitációja. A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82- GF-A-01 falusi szálláshelyek , valamint a KM-82-GF-1-01 helyi szolgáltatások,
és a KM-82-SZF-A-06 vidéki örökség-megoldási javaslatokhoz.

▪

A települések megjelenésének, arculatának javításával növekedni fog a település vonzereje, amely a hagyományok őrzésének és térségi
identitás erősödését is jelenti, ezáltal pedig növeli az idegenforgalmi potenciált.

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 4/38 Kód: KM-82-SzF-7-08 Sorszám: 4838
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

500000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

500000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

40000 EUR
4000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

30 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 5/38 Kód: KM-82-SzF-B-14 Sorszám: 5522
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: A, Falukép kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

Kartal és Tura település esetében a meglévő központi funkciót ellátó tér fejlesztésre, felújításra és a kapacitások bővítésére szorul. A
központban található szolgáltatások nehezen elérhetőek.

▪

A települési szolgáltatások megközelíthetősége a parkolóhelyek hiányában nehézkes, a járdák állapota miatt pedig gyalogos szempontból
balesetveszélyes. A központban található parkok és pihenőhelyek állapotuk miatt nem elégítik ki a pihenni vágyók igényeit. A központban
lévő világítási, vízelvezetési rendszerek is felújításra szorulnak.

▪

A központ megközelíthetőségét javító infrastruktúra kialakítása és felújítása, a világítási és vízelvezetési rendszerek fejlesztése, parkosítás,
fontosabb intézmények homlokzatának felújítása, egységes "főtér arculat" kialakítása, szoborparkok és szökőkutak kialakítása, felújítása.

▪

Javulnak a települések főterének gazdasági, kulturális és turisztikai funkciói. Közérzet javító és identitást növelő szerepe is lesz.

▪

KMOP - 5. prioritás - Települési területek megújítása

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 5/38 Kód: KM-82-SzF-B-14 Sorszám: 5522
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Kartal, Tura

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

396000 EUR

▪

Vállalkozások

0%

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

356400 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

360000 EUR
36000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

90%
0%
0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 6/38 Kód: KM-82-SzF-1-04 Sorszám: 5461
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: A, Falukép kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

▪

A térségben a nagyobb települések, potenciális gazdasági súlypontok nem töltenek be vezető szerepet a térség társadalmi és gazdasági
életében, ezáltal nem tudnak zászlóshajók lenni a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák megállításában.

▪

A térségi kulturális rendezvények, térségi jelentőségű vásárok megrendezésére, a helyi agrártermékek értékesítésére alkalmas, megfelelő
infrastruktúrával ellátott területek nincsenek. A hagyományos vidéki piaci kereskedés szerves része a vidéki örökségnek.

▪

A térség kulturális és gazdasági súlypontjainak megteremtése érdekében támogatandó a térségi jelentőségű rendezvények befogadására
alkalmas területek, szabadtéri kulturális rendezvények és vásárok helyszínének kialakítása az 5000 fő feletti településeken.
Új és meglévő piacok létrehozása, infrastrukturális fejlesztése, felújítása, 5000 fő feletti településeken (KMOP-ban a piac fejlesztés nem
támogatott)
a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek, régi mesterségek felkutatása, bemutatása, illetve bemutató terének kialakítása a
védelem és falu fejlesztés alatt nem álló épületekben.
Térségünkben jellemző, hogy civil szervezetek kívánnak pályázni, a települések szépítése céljából. Más pályázati kiírásokban a civil
szervezetek nem tartoznak a pályázók körébe, így nem nyílik lehetőség arra, hogy főpályázóként megjelenjenek a térségi fejlesztésekben.
A térség kulturális és gazdasági súlypontjainak megteremtésével az összes település vonzóbbá válik. A hagyományos vidéki gazdaság
támogatásával a térségi identitás is erősödik.

▪
▪

▪
Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

▪

Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 6/38 Kód: KM-82-SzF-1-04 Sorszám: 5461
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Közhasznú fejlesztés

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Tura

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

165300 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

165300 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

82650 EUR
82650 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 7/38 Kód: KM-82-SzF-B-09 Sorszám: 5517
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: A, Falukép kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

Kevés a térségben a településeket összekötő és a települési szolgáltatások elérést biztosító kerékpárutak hossza.

▪

Jelenleg a kerékpárral közlekedők nem tudják biztonságosan elérni a települési szolgáltatásokat, így inkább más közlekedési módokat
választanak. A települések közötti szakaszokat a kerékpárosok kénytelenek a közúton megtenni.

▪

A kül- és belterületeket, településeket, üdülő és rekreációs területeket összekötő, illetve feltáró, közlekedési és turisztikai új kerékpárutak
építése, kerékpársávok kialakítása, kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, kerékpártárolók elkészíttetése, beszerzése,
elhelyezése, közvetlenül kapcsolódó zöldsáv kialakítása.

▪

A települési szolgáltatások a kerékpárral közlekedők számára biztonságosan megközelíthetővé válnak.

▪

KMOP - 2. prioritás - A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 7/38 Kód: KM-82-SzF-B-09 Sorszám: 5517
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

200000 EUR

▪

Vállalkozások

0%

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

160000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2500000 EUR
75000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

80%
0%
0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 8/38 Kód: KM-82-SzF-A-03 Sorszám: 5420
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: A, Falukép kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A vidéki területek életszínvonalának elemei közül hiányoznak zöldfelületek megfelelő hasznosítása: pihenőparkok, erdei sétányok,
játszóterek.

▪

A térség településein nincsen a kikapcsolódásra és szabadidő eltöltésére alkalmas pihenőparkok, az uniós követelményeknek megfelelő
játszóterek.

▪

A falu természeti környezetének javítása érdekében támogatandó a helyi vagy országos védelem alatt nem álló, közösségi célokat
szolgáló, közparkok, pihenőhelyek, sétautak: (1) kisléptékű infrastrukturális fejlesztések:a település környezetét és megjelenését javító
fasorok, parkok, pihenőterületek, sétányok és egyéb zöldfelületek kialakítása, meglévők felújítása; (2) az uniós követelményeknek
megfelelő játszóterek építése, meglévők felújítása; (3) belterületen kívüli, de nem történelmi természeti tájkép és az azt alkotó táji elemek
állapotának megőrzése, rehabilitációja.

▪

A települések zöld környezetének megjelenése, arculatának javításával növekedni fog a település vonzereje, ezáltal pedig növeli az
idegenforgalmi potenciált.

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 8/38 Kód: KM-82-SzF-A-03 Sorszám: 5420
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

ÚMVP, de nem LEADER

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

148820 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

148820 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

30000 EUR
4000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

35 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 9/38 Kód: KM-82-SzF-7-06 Sorszám: 5442
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: B, Vidéki örökség megőrzése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A vidéki területek vonzóerejének növelése érdekében szükséges a vidéki kulturális örökség megőrzése, a helyi és országos védelem alatt
álló építmények, településrészek felújítása, rehabilitációja. Galga-mente történelmi, kulturális jelentőségű épületei, és a hozzájuk tartozó
környezet felújítása szorulnak.

▪

Galga-mente közeli és tágabb környezetében sok történelmi, kulturális és természeti érték található, miközben a térség települései nem
rendelkeznek elegendő saját forrással az építészeti örökségük, kulturális és természeti értékeik, illetve vagyontárgyaik megóvásához és
fejlesztéséhez.

▪

A térség településeinek arculatának és környezetének javítása érdekében támogatandó (1) a helyi és országos védelem alatt álló épületek
külső-belső helyreállítása és felújítása; (2) az épülethez szervesen kapcsolódó zöldterületek, létrehozása felújítása, gyalogutak, parkolók
kialakítása; (3) a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek felkutatása, bemutatása, illetve bemutató terének kialakítása védelem
alatt álló épületekben, építményekben; (4) a kulturális örökség felújításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok,
tervek készítése; (5) Kiemelten támogatandóak azok a projektek, ahol egy időben több támogatási cél jelenik meg. A megoldási javaslat
kapcsolódik a KM-82- GF-A-01 falusi szálláshelyek és a KM-82SZF-3-01 képzés, oktatás, KM-82- SZF-A-07 , valamint a KM-82-GF-101helyi szolgáltatások, és a KM-82-SZF-A-05 vidéki örökség-megoldási javaslatokhoz.

▪

A települések megjelenésének, arculatának javításával növekedni fog a település vonzereje, amely a hagyományok őrzésének és térségi
identitás erősödését is jelenti, ezáltal pedig növeli az idegenforgalmi potenciált.

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 9/38 Kód: KM-82-SzF-7-06 Sorszám: 5442
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

600000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

600000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

40000 EUR
4000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

40 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 10/38 Kód: KM-82-SzF-B-11 Sorszám: 5844
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: B, Vidéki örökség megőrzése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben található védelem alatt álló kulturális és egyéb építmények felújításra szorulnak, turisztikai szempontból komplexen nem
hasznosíthatóak.

▪

Vannak olyan építmények, amelyek állapotuk miatt egyáltalán nem, vagy csak részben látogathatóak. Ennek köszönhetően kevesebb a
térségbe látogató turisták és az itt eltöltött vendégéjszakák száma. Az építményekhez nem tudnak kapcsolódni egyéb turisztikai
szolgáltatások, így azok komplex hasznosítása nem lehetséges.

▪

A térségben lévő védelem alatt álló műemlékek és egyéb építmények komplex felújítása, annak érdekében, és turisztikai szempontú
hasznosítása.

▪

A fejlesztés révén megnő a térségbe látgató turisták és az itt eltöltött vendégéjszakák száma. Identitást erősítő és közérzet javító hatása is
van a térségben élők számára.

▪

KMOP - 3. prioritás - A régió vonzerejének fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 10/38 Kód: KM-82-SzF-B-11 Sorszám: 5844
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

600000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

540000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

90%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1320000 EUR
220000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

90%
90%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 11/38 Kód: KM-82-SzF-7-05 Sorszám: 5437
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: B, Vidéki örökség megőrzése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A vidéki területek vonzóerejének növelése érdekében szükséges a vidék fejlesztése, azon belül pedig a természeti örökség megfelelő
megőrzése és bemutatása. A térség települései nem rendelkeznek elegendő saját forrással a természeti értékeik megóvásához,
fejlesztéséhez, kihasználásához.

▪

Galga-mente illetve a Gödöllői-dombság változatos vidéke természeti értékekkel rendelkezik, amelye megőrzése, turisztikai kihasználtsága
eddig alacsony szintű volt.

▪

A térség településeinek arculatának és természeti környezetének javítása érdekében támogatandó (1) a helyi vagy országos védelem alatt
álló épületekhez kapcsolódó zöld területek fejlesztése és helyreállítása; (2) a természeti és történelmi táj, illetve az azt alkotó tájelemek
javítása és fejlesztése; (3) környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések végrehajtása (pl. tanösvény tematikus útvonal
létrehozása, madármegfigyelők építése, vizek és természetvédelmi területek környékének javítása, valamint a szelektív hulladékgyűjtés és
hulladékgazdálkodás fejlesztése). A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82- SZF-A-06 vidéki örökség megőrzése és a KM-82-SZF-302és KM-82-SZF-3-02 képzés, oktatás megoldási javaslathoz.

▪

A természeti környezet megjelenésének, arculatának javításával növekedni fog a település vonzereje, amely a hagyományok őrzésének és
térségi identitás erősödését is jelenti, ezáltal pedig növeli az idegenforgalmi potenciált.

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 11/38 Kód: KM-82-SzF-7-05 Sorszám: 5437
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

450000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

450000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

40000 EUR
1000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

50 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 12/38 Kód: KM-82-SzF-1-03 Sorszám: 5446
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: B, Vidéki örökség megőrzése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A térségi identitás tudat növelése érdekében szükséges a térségi kulturális súlypontok létrehozásának támogatása, a térségi központokban
található vidéki örökség megőrzése, a védelem alatt álló és nem álló építmények, településrészek komplex felújítása, rehabilitációja; a
kedvezőtlen társadalmi tendenciák megállítása indokolt.

▪

A vidéki örökséget megjelenésében magán hordozó építmények, a hozzájuk tartozó zöldfelületek, illetve természeti örökségek a régi
emlékek és dokumentumok alapján helyreállítható. A térségben központi szerepet ellátó települések önkormányzatai nem képesek
önerőből a térség életében jelentős szerepet játszó épített történelmi, kulturális és természeti örökség megőrzésére, helyreállítására,
hasznosítására.

▪

A térségi kulturális súlypontok létrehozása és a térségi identitás erősítése érdekében támogatandók azok a projektek, amelyek az 5000 fő
feletti településeken valósulnak meg és az alábbi felsorolásból legalább két elemet tartalmaznak: (1) a védelem alatt álló és nem álló, a
település megjelenésében jelentős szereppel bíró épületek teljes, külső-belső felújítása; (2) a védelem alatt álló és nem álló épületekhez
kapcsolódó zöld területek fejlesztése és helyreállítása; (3) a térségi identitás erősítését szolgáló emlékművek állítása, meglévők felújítása;
(4) fasorok, parkok, pihenőterületek, játszóterek, sétányok és egyéb zöldfelületek kialakítása, meglévők felújítása; (5) a térségi
népművészet, a néprajzi és kulturális értékek bemutatása, illetve bemutató terének kialakítása.

▪

A kulturális vezető szereppel rendelkező települések megjelenésének, arculatának javításával növekedni fog az egész térség vonzereje,
amely a hagyományok őrzésének és térségi identitás erősödését is jelenti, ezáltal pedig növeli az idegenforgalmi potenciált.

▪

Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 12/38 Kód: KM-82-SzF-1-03 Sorszám: 5446
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Közhasznú fejlesztés

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Kartal, Tura

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

300000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

300000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

95000 EUR
20000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

6 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 13/38 Kód: KM-82-SzF-B-12 Sorszám: 5845
Prioritás: Településfejlesztés
Intézkedés: B, Vidéki örökség megőrzése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben található védelem alatt álló szellemi kulturális örökséghez tartozó építmények felújításra szorulnak, turisztikai szempontból
komplexen nem hasznosíthatóak.

▪

Vannak olyan a kulturális örökséghez tartozó építmények, amelyek állapotuk miatt egyáltalán nem, vagy csak részben látogathatóak. Ennek
köszönhetően kevesebb a térségbe látogató turisták és az itt eltöltött vendégéjszakák száma. Az építményekhez nem tudnak kapcsolódni
egyéb turisztikai szolgáltatások, így azok komplex hasznosítása nem lehetséges.

▪

A térségben lévő védelem alatt álló szellemi kulturális örökséghez tartozó műemlékek és egyéb építmények komplex felújítása, annak
érdekében, és turisztikai szempontú hasznosítása.

▪

A fejlesztés révén megnő a térségbe látgató turisták és az itt eltöltött vendégéjszakák száma. Identitást erősítő és közérzet javító hatása is
van a térségben élők számára.

▪

KMOP - 3. prioritás - A régió vonzerejének fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 13/38 Kód: KM-82-SzF-B-12 Sorszám: 5845
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Kartal, Tura

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

220000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

198000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

90%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

220000 EUR
198000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

90%
90%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 14/38 Kód: KM-82-GF-A-01 Sorszám: 5576
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A helyi közösség területén a vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás, azonban gazdasági erejük gyenge, amely alapvetően a
tőkehiányból és a beruházások elmaradásból adódik. Alacsony jövedelmezőségük miatt kevés embert foglalkoztatnak.

▪

A mikrovállalkozások vállalkozásokon belüli részaránya magas (95,6 %), amely azt mutatja, hogy jelentős a vállalkozói szellem. Ez egy
olyan érték, amelyre alapozva növelni lehet a helyi jövedelemtermelő-képességet, illetve ezáltal ki lehet szélesíteni a foglalkoztatási bázist.

▪

Támogatandó a mikrovállalkozások beruházásai, ezen belül kiemelten a magasabb minőség és/vagy jövedelmezőbb tevékenység
eléréséhez szükséges (1) szabadalom, engedély vagy gyártási technológia megvásárlása, a (2) székhely, telephely területén
infrastrukturális, technológiai fejlesztés. Előnyben részesítendők azok a fejlesztések, amelyek új munkahelyek teremtését eredményezik. A
beruházási támogatáson kívül támogatandó gazdasági szereplőként nem bejegyzett természetes személyek vállalkozásindítása a kezdeti
személyi költségekre kiterjedően.

▪

A beruházási támogatás által a mikrovállalkozások jövedelmezősége és munkahelyteremtő képessége javulhat, ezáltal kis- és
középvállalkozásokká erősödhetnek.

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 14/38 Kód: KM-82-GF-A-01 Sorszám: 5576
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

ÚMVP, de nem LEADER

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció
▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások
1779888 EUR

▪

Vállalkozások

50%

889944 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

60000 EUR
6000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

80 db

▪

Természetes személyek

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 15/38 Kód: KM-82-GF-2-01 Sorszám: 5578
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

Kis és középvállalkozások fejlesztésének támogatása. A helyi közösség területén a kis- és középvállalkozások gazdasági ereje gyenge. A
tőkehiány és technológiai fejletlenségük miatt nem képesek nagyobb vállalkozások beszállítóivá válni, amely miatt nem tudják tovább
javítani a jövedelmezőségüket.

▪

A térség kis- és középvállalkozásai nem rendelkeznek stabil jövedelemtermelő-képességgel. A földrajzi adottságokból adódóan lehetőség
nyílik nagyobb vállalkozások beszállítóivá válni.

▪

Támogatandó a nem idegenforgalmi tevékenységet végző kis- és középvállalkozások beruházásai,komplex fejlesztései, a települések
mikrovállalkozás kedvezményezettjeinek kizárásával. A támogatandó célon belül a magasabb minőség és/vagy jövedelmezőbb
tevékenység eléréséhez szükséges (1) szabadalom, engedély vagy gyártási technológia megvásárlása, a (2) székhely, telephely területén
beruházás és infrastruktúra fejlesztés. Előnyben részesítendők azok a fejlesztések, amelyek új munkahelyek teremtését eredményezik. A
KMOP komplex vállalkozásfejlesztési témájú pályázati lehetőségei figyelembevételével nyújthatnak be támogatási kérelmet a kis-és
középvállalkozások.

▪

A beruházási támogatás által a mikrovállalkozások jövedelmezősége és munkahelyteremtő képessége javulhat, ezáltal kis- és
középvállalkozásokká erősödhetnek.

▪

Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 15/38 Kód: KM-82-GF-2-01 Sorszám: 5578
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Galgahévíz, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Tura

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

600000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

350000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

190000 EUR
2000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

▪

Természetes személyek

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

60%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 16/38 Kód: KM-82-GF-1-01 Sorszám: 5577
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése 5000 fő feletti településeken:A helyi közösség területén a mikrovállalkozások részaránya a
vállalkozások között jelentős, és leginkább a három 5000 fő feletti településen koncentrálódnak. Gazdasági ereje gyenge, ebből adódóan
kevés összeget képesek beruházásokra fordítani.

▪

A térségben a mikrovállalkozások vállalkozásokon belüli részaránya magas (95,6 %), amely azt mutatja, hogy jelentős a vállalkozói
szellem. Ez egy olyan érték, amelyre alapozva sikeresen növelni lehet az M3-as autópálya lehajtója melletti településeken a helyi
jövedelemtermelő-képességet. Egy darab eszközre beszerzésére irányuló pályázat minimum 1.000.000 forint támogatásban részesülhet.

▪

Támogatandó az 5000 fő feletti települések mikrovállalkozásai, vagy azok klaszterjainak kisértékű (max. 30 000 euró) beruházásai, ezen
belül kiemelten a magasabb minőség és/vagy jövedelmezőbb tevékenység eléréséhez szükséges (1) szabadalom, engedély vagy gyártási
technológia megvásárlása, a (2) székhely, telephely területén beruházás és infrastruktúra fejlesztés. Előnyben részesítendők azok a
fejlesztések, amelyek új munkahelyek teremtését eredményezik. Gazdasági szereplőként nem bejegyzett természetes személyek
vállalkozásindítása nem támogatható.

▪

A beruházási támogatás által a mikrovállalkozások jövedelmezősége és munkahelyteremtő képessége javulhat, ezáltal kis- és
középvállalkozásokká erősödhetnek, további megrendeléseket biztosítva a térség kistelepülésein működő mikrovállalkozások számára.

▪

Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és
környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 16/38 Kód: KM-82-GF-1-01 Sorszám: 5577
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Közhasznú fejlesztés

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Kartal, Tura

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

358856 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

179428 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

60000 EUR
2000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

▪

Természetes személyek

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

60%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 17/38 Kód: KM-82-GF-B-02 Sorszám: 5411
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A helyi élelmiszer-feldolgozás alacsony, pedig a mezőgazdasági termelés jó adottságokkal rendelkezik

▪

A megtermelt árút el kell messzire szállítani,

▪

Kis feldolgozó üzemek létrehozása, helyi piac megteremtése. Saját védjegyű áruk forgalmazása

▪

Munkahely teremtés, jövedelmezőség javulása.

▪

ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 17/38 Kód: KM-82-GF-B-02 Sorszám: 5411
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

200000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

100000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

20000 EUR
4000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

50%

50%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 18/38 Kód: KM-82-GF-B-04 Sorszám: 5840
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben működű mikrovállalkozások eszközállománya elavult, nagy része fejlesztésre szorul.

▪

Az elavult eszközállomány által létrehozott új termékek lassabban készülnek el, kevesebb megrendelést tudnak elvállalni a vállalkozások,
ezáltal jövedelemtermelő képességük és piaci stabilitásuk csökken. A régi eszközök fenntartása, üzemelteltetése és szervízelése
költséges, így a térség vállalkozásai hátrányba kerülnek az agglomerációban működőkkel szemben.

▪

A növekedési potenciállal rendelkező mikrovállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése egy darab új, vagy három évnél nem
régebbi eszköz beszerzésén keresztül.

▪

A térség mikrovállalkozásainak jövedelemtermelő képessége javul, az új eszköz által létrehozott termékek, illetve szolgáltatások előállítása
költséghatékonyabb. Legfőbb eredményként azt várjuk, hogy a vállalkozások több megbízáshoz tudnak hozzájutni, amely révén új
munkaerő felvételére lesz szükségük, ezáltal hozzájárulnak a térség munkaerő megtartó képességéhez.

▪

KMOP - 1. prioritás - A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 18/38 Kód: KM-82-GF-B-04 Sorszám: 5840
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Kartal, Tura

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció
▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások
200000 EUR

▪

Vállalkozások

30%

60000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

132000 EUR
13200 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

10 db

▪

Természetes személyek

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 19/38 Kód: KM-82-GF-B-05 Sorszám: 5841
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben működű kisvállalkozások eszközállománya elavult, nagy része fejlesztésre szorul.

▪

Az elavult eszközállomány által létrehozott új termékek lassabban készülnek el, kevesebb megrendelést tudnak elvállalni a vállalkozások,
ezáltal jövedelemtermelő képességük és piaci stabilitásuk csökken. A régi eszközök fenntartása, üzemelteltetése és szervízelése
költséges, így a térség vállalkozásai hátrányba kerülnek az agglomerációban működőkkel szemben.

▪

A növekedési potenciállal rendelkező kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése egy darab új, vagy három évnél nem
régebbi eszköz beszerzésén keresztül.

▪

A térség kisvállalkozásainak jövedelemtermelő képessége javul, az új eszköz által létrehozott termékek, illetve szolgáltatások előállítása
költséghatékonyabb. Legfőbb eredményként azt várjuk, hogy a vállalkozások több megbízáshoz tudnak hozzájutni, amely révén új
munkaerő felvételére lesz szükségük, ezáltal hozzájárulnak a térség munkaerő megtartó képességéhez.

▪

KMOP - 1. prioritás - A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

120

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 19/38 Kód: KM-82-GF-B-05 Sorszám: 5841
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció
▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások
200000 EUR

▪

Vállalkozások

30%

60000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

132000 EUR
13200 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

10 db

▪

Természetes személyek

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 20/38 Kód: KM-82-GF-B-01 Sorszám: 5262
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A fiatal mezőgazdasági termelők elindításának támogatása az I. tengelyből. A térség mezőgazdasági szempontból általában jó
adottságokkal rendelkezik.

▪

A megtermelt árut el kell messzire szállítani,nincs meg a helyben feldolgozás, értékesítés lehetősége

▪

Kis feldolgozó üzemek , vállalkozások létrehozása,és fejlesztése helyi piac megteremtése. Saját védjegyű áruk forgalmazása

▪

Munkahely-teremtés, jövedelmezőség,életszínvonal javulása. Gazdasági fellendülés a térségben.

▪

ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 112 A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 20/38 Kód: KM-82-GF-B-01 Sorszám: 5262
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások
100000 EUR

▪

Vállalkozások

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

50000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

20000 EUR
4000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

8 db

▪

Természetes személyek

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

▪

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

50%

50%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 21/38 Kód: KM-82-GF-B-06 Sorszám: 5842
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben működő mikrovállalkozások eszközállománya, telek határon belüli infrastruktúrája, informatikai felszereltsége elavult és
fejlesztésre szorul.

▪

Az elavult eszközállomány, infrastruktúra és informatikai rendszer következtében a vállalkozások kevesebb megrendelést tudnak elvállalni ,
ezáltal jövedelemtermelő képességük és piaci stabilitásuk csökken. A régi eszközök és építmények fenntartása, üzemelteltetése és
szervízelése költséges, így a térség vállalkozásai hátrányba kerülnek az agglomerációban működőkkel szemben.

▪

A növekedési potenciállal rendelkező mikrovállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése eszközbeszerzésen, a meglévő
infrastruktúra felújításán, újak létrehozásán és informatikai fejlesztésen keresztül.

▪

A térség mikrovállalkozásainak jövedelemtermelő képessége javul, az új eszközök és megújult építmények által létrehozott termékek, illetve
szolgáltatások előállítása költséghatékonyabb. Legfőbb eredményként azt várjuk, hogy a vállalkozások több megbízáshoz tudnak
hozzájutni, amely révén új munkaerő felvételére lesz szükségük, ezáltal hozzájárulnak a térség munkaerő megtartó képességéhez.

▪

KMOP - 1. prioritás - A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 21/38 Kód: KM-82-GF-B-06 Sorszám: 5842
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Kartal, Tura

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció
▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

Támogatási intenzitások
160000 EUR

▪

Vállalkozások

30%

48000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

640000 EUR
64000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

2 db

▪

Természetes személyek

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 22/38 Kód: KM-82-GF-B-07 Sorszám: 5843
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: "A" Vállalkozások jövedelemtermelő képességének és infrastruktúrájának fejlesztése, új vá...
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben működő kis- és középvállalkozások eszközállománya, telek határon belüli infrastruktúrája, informatikai felszereltsége elavult és
fejlesztésre szorul.

▪

Az elavult eszközállomány, infrastruktúra és informatikai rendszer következtében a vállalkozások kevesebb megrendelést tudnak elvállalni ,
ezáltal jövedelemtermelő képességük és piaci stabilitásuk csökken. A régi eszközök és építmények fenntartása, üzemelteltetése és
szervízelése költséges, így a térség vállalkozásai hátrányba kerülnek az agglomerációban működőkkel szemben.

▪

A növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése eszközbeszerzésén, a
meglévő infrastruktúra felújításán, újak létrehozásán és informatikai fejlesztésen keresztül.

▪

A térség kis- és középvállalkozásainak jövedelemtermelő képessége javul, az új eszközök és megújult építmények által létrehozott
termékek, illetve szolgáltatások előállítása költséghatékonyabb. Legfőbb eredményként azt várjuk, hogy a vállalkozások több megbízáshoz
tudnak hozzájutni, amely révén új munkaerő felvételére lesz szükségük, ezáltal hozzájárulnak a térség munkaerő megtartó képességéhez.

▪

KMOP - 1. prioritás - A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 22/38 Kód: KM-82-GF-B-07 Sorszám: 5843
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

80000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

24000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

640000 EUR
64000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

30%

127

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 23/38 Kód: KM-82-GF-7-01 Sorszám: 5141
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: B, Turisztikai tevékenységek ösztönzése és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A helyi közösség területe változatos tájképpel, gazdag népművészeti hagyományokkal rendelkezik, amely alapja lehet a falusi turizmusnak.

▪
▪

Az idegenforgalomhoz kötődő szolgáltatások színvonala a
vidéki területeken alacsony. Mind a szálláshelyek, mind a turisztikai tevékenységek a célcsoportok igényeihez nem minden esetben
igazodik.

▪

A térség idegenforgalmi potenciáljának növelése érdekében támogatandó (1) a falusi magánszálláshelyek és az ifjúsági szálláshelyek
felújítása, korszerűsítése, továbbfejlesztése, kialakításának ösztönzése, (2) illetve a szálláshelyek szolgáltatásainak bővítése. Kiemelten
támogatandó a szálláshelyeknek a vidéki épített örökséggel azonos jellegű megjelenése, illetve az agrártermelés és a helyi értékesítés
összekapcsolása a falvak szálláshely kínálatával. A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82-GF-A-02 a helyi adottságokra épülő turisztikai
szolgáltatás fejlesztés és a KM-82-SZF-3-01 képzés, oktatás megoldási javaslathoz.

▪
▪

A turisztikai bevétel erősíti a helyi gazdaságot, így
hozzájárul az életminőség javításához. Mivel az idegenforgalomban jelentős a nők foglalkoztatottsága, emiatt a nők társadalmi
reintegrációja is megvalósulhat.

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 23/38 Kód: KM-82-GF-7-01 Sorszám: 5141
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

600000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

300000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

60000 EUR
2000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

40 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

45%

45%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 24/38 Kód: KM-82-GF-B-03 Sorszám: 5476
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: B, Turisztikai tevékenységek ösztönzése és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben nincsen megfelelő infrastruktúrával ellátott, a mai igényeket kielégítő kereskedelmi szálláshelyek. A meglévő szálláshelyek
száma kevés, ezáltal nem tudják kielégíteni a térségbe érkező turisták igényeit.

▪

A turisták igényeit kielégítő szálláshelyek hiánya miatt kevés a térségben eltöltött vendégéjszakák száma. Jellemzően egynapos "kiránduló"
turisták jelennek meg a területen, aminek köszönhetően a turisztikai költés nem jelentős. A vendéglátással foglalkozó vállalkozások kevés
bevétellel rendelkeznek és önerőből nem képesek a kor igényeinek megfelelő fejlesztéseket megvalósítani.

▪

Fogadóképesség javítását szolgáló infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés, építés, kapacitásbővítés, szolgáltatásbővítés kereskedelmi
szálláshelyek esetében. A térség turisztikai fogadóképességét javító beruházások elősegítése és a térség adottságaira alapozó vonzerők
gazdasági hasznosulását eredményező létesítmények, beruházások, mennyiségi és minőségi fejlesztések ösztönzése.

▪

A turisztikai potenciál gazdasági hasznosulásának feltétele az olyan infrastrukturális létesítmények megléte, amelyek jelentős turisztikai
költést tesznek lehetővé, hozzájárulva a létesítmények beruházási költségeinek megtérüléséhez és üzemeltetési költségeinek fedezéséhez,
emellett pedig az üzemeltetőknek, tulajdonosoknak közép és hosszú távon jövedelmezőséget biztosítanak.

▪

KMOP - 3. prioritás - A régió vonzerejének fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

130

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 24/38 Kód: KM-82-GF-B-03 Sorszám: 5476
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

720000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

216000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

0%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000000 EUR
640000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

30%

131

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 25/38 Kód: KM-82-GF-7-02 Sorszám: 5263
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: B, Turisztikai tevékenységek ösztönzése és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A helyi közösség területe változatos tájképpel, gazdag népművészeti hagyományokkal rendelkezik, amely alapja lehet a falusi turizmusnak.

▪
▪

Az idegenforgalomhoz kötődő szolgáltatások színvonala a
vidéki területeken alacsony. Mind a szálláshelyek, mind a turisztikai tevékenységek a célcsoportok igényeihez nem minden esetben
igazodik.

▪

A térség idegenforgalmi potenciáljának növelése érdekében támogatandó a helyi adottságokra, vonzerőre épülő szolgáltatásfejlesztés (1) a
jelenleg nem vagy nem hatékonyan kihasznált vidéki ingatlanok (pl. présházak, szeszfőzdék, majorsági épületek) innovatív, környezetbarát
és fenntarthatóan elvégzett korszerűsítése, (2) a turisztikához és a vidéki élethez egyaránt kapcsolódó vállalkozói komplex agro- és
ökoturisztikai szolgáltatások (pl. lovaglás, horgászat, vízi sportok, kerékpározás) ösztönzése és eszköz- és ingatlanfejlesztése. A
szolgáltatások között kiemelten támogatandó cél a vidéki és természeti értékek összehangolt bemutatása, a vásárló közönség számára
széles körben elérhető aktív időtöltés lehetőségeinek megteremtése. A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82- GF-A-01 falusi
szálláshelyek és a KM-82SZF-3-01 képzés, oktatás megoldási javaslathoz.

▪
▪

A turisztikai bevétel erősíti a helyi gazdaságot, így
hozzájárul az életminőség javításához. Mivel az idegenforgalomban jelentős a nők foglalkoztatottsága, emiatt a nők társadalmi
reintegrációja is megvalósulhat.

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 25/38 Kód: KM-82-GF-7-02 Sorszám: 5263
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

400000 EUR

▪

Vállalkozások

45%

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

200000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

45%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

60000 EUR
2000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

45%
45%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

30 db

▪

Természetes személyek

45%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 26/38 Kód: KM-82-GF-7-03 Sorszám: 5574
Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése
Intézkedés: B, Turisztikai tevékenységek ösztönzése és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A térség vendéglátóipari és kereskedelmi idegenforgalmi vállalkozásainak megjelenése, szolgáltatásaik színvonala nem mindig éri el a
célcsoportok igényeinek szintjét.

▪

A helyi vendéglátóipari egységek és kereskedelmi szálláshelyek külsőleg is felújításra, illetve az uniós közegészségügyi elvárások
teljesítéséhez fejlesztésre szorulnak. További lehetőség a helyi agrár termékek értékesítésének, így a térségi központok nagykövetei
lehetnek a falusi turizmusnak.

▪

A térség idegenforgalmi potenciáljának növelése érdekében támogatandó a vendéglátóipari és kereskedelmi idegenforgalmi
vállalkozásoknak a magasabb minőség és/vagy jövedelmezőbb tevékenység eléréséhez szükséges székhely, telephely területén
beruházás és infrastruktúra fejlesztése. Az intézkedés keretében kiemelten támogatandó: (1) a nem vagy nem hatékonyan kihasznált vidéki
ingatlanok (pl. majorsági épületek) innovatív, környezetbarát és fenntarthatóan elvégzett korszerűsítése, (2) a szociális helyiségek,
vizesblokkok, konyhák közegészségügyi szempontoknak való megfeleltetése, illetve (3) energiatakarékos eszközök vásárlása: Kiemelten
támogatandó: (1) a helyi agrár termékeket megjelenítése a kínálatában, és/vagy (2) agro- és ökoturisztikai szolgáltatások (pl. lovaglás,
horgászat, vízi sportok, kerékpározás, erdei turizmus, alkalmi falusi-, agroturisztikai, ökoturisztikai szolgáltatások biztosítása a székhely
vagy telephely területén)A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82GF-A-01 falusi szálláshelyek kialakítása és a KM-82SZF-3-01 képzés,
oktatás megoldási javaslathoz.
Azon túl, hogy a turisztikai bevétel erősíti a helyi gazdaságot, a helyi agrártermékek megjelenése a kereskedelmi szálláshelyeken, illetve
vendéglátó helyeken hozzájárul a falusi turizmus és életmód marketingjéhez. Mivel az idegenforgalomban jelentős a nők
foglalkoztatottsága, emiatt a nők társadalmi reintegrációja is megvalósulhat.

▪

▪

Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Kiadvány készítés, Marketing
tevékenység, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható
egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 26/38 Kód: KM-82-GF-7-03 Sorszám: 5574
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu,
Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

200000 EUR

▪

Vállalkozások

60%

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

100000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

60%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

60000 EUR
2000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

60%
60%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

▪

Természetes személyek

60%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 27/38 Kód: KM-82-SzF-A-02 Sorszám: 5419
Prioritás: Közösségi szolgáltatások és integrált közösségi terek fejlesztése, kialakítása
Intézkedés: A, Közösségi szolgáltatások és integrált közösségi terek fejlesztése, kialakítása
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térség településein erőteljesen jelentkezik a társadalmi kohézió, összetartozás hiánya. Azok az épületek, melyek a közösségi
programoknak, szolgáltatásoknak helyet adnak lepusztulóban

▪

Azon szolgáltatások, melyek a vidéki élet minőségét befolyásolják hiányoznak. Az épületek állapota romlik,az épített infrastruktúra mely a
közszolgáltatások keretéül szolgál hiányzik, vagy csak kevés helyen van jelen.

▪

A vidéki élet minőségének fejlesztése érdekében meg kell teremteni a közösségek megerősítésének feltételeit, jó színvonalú
közszolgáltatásokat kell biztosítani, elengedhetetlen a közösségi infrastruktúra revitalizálása. Szolgáltatásszervezési feltételek biztosítása a
közösségek kialakulásához, működéséhez, fejlődéséhez;

▪

A fejlesztéssel 70%-ban nő a megújított intézmények látogatottsága, új szolgáltatások megjelenése várható , amely lehetővé teszi a helyi
lakosság számára fontos közszolgáltatások egy épületben való működtetését, hozzájárulva az egyes szolgáltatások fenntarthatóságához,
szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez;

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 27/38 Kód: KM-82-SzF-A-02 Sorszám: 5419
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

ÚMVP, de nem LEADER

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

1000000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

1000000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

200000 EUR
5000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

8 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 28/38 Kód: KM-82-SzF-7-07 Sorszám: 5417
Prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Intézkedés: B, Kulturális és szabadidő szolgáltatás fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

▪

A térségben élők egészséges életmódjának biztosítása és a kulturális tevékenység infrastrukturális fejlesztése szükséges.

▪

Hiányoznak a települések közötti, térségi szintű sport rendezvények. A civil szervezetek korlátozottan képesek települési szintnél nagyobb
rendezvények szervezésére. Probléma, hogy a lakosság körében a szabadidő mozgással, sportolással való eltöltése még

▪

A térségben élők szabadidős sport és kulturális tevékenységek biztosítása érdekében támogatandó az (1) kulturális tevékenységre,
sportolásra alkalmas helyiségek, sportpályák, sport és egyéb létesítmények fejlesztése; (2) öltözők kialakítása; (3)eszközök beszerzése és
kisléptékű infrastrukturális fejlesztések. A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82-SZF-4-01 Leader rendezvény.
Támogatandó továbbá az amatőr zenés, művészi torna társulat szervezése kihelyezett képzéssel, vegyes korosztállyal a térségen belül.
A térségben olyan komplex megoldások támogatandók, melyek civil kezdeményezésként a megoldási javaslat által érintett települések
legalább 70%-nak összefogásával valósulnak meg.

▪
▪

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A térségben élők több szabadidős sportolási és kulturális lehetőséghez jutnak.

▪

Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Rendezvény
(10%)

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 28/38 Kód: KM-82-SzF-7-07 Sorszám: 5417
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Tura, Váchartyán, Vácszentlászló, Valkó

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

211224 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

211224 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

60000 EUR
2000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

60%

60%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 29/38 Kód: KM-82-SzF-7-04 Sorszám: 4843
Prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Intézkedés: B, Kulturális és szabadidő szolgáltatás fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

▪

A térségi identitás, a kulturális készségek és az egészséges életmód fejlesztése céljából fontos a térségi, a településeken túl mutató
kulturális és tömegsport rendezvények támogatása.

▪

Hiányoznak a települések közötti, térségi szintű kulturális és sport rendezvények. A civil szervezetek korlátozottan képesek települési
szintnél nagyobb rendezvények szervezésére.

▪

A térségben élők térségi identitásának érdekében támogatandó tematikus rendezvények: (1) több település részvételével megvalósuló
szabadidő és tömegsport rendezvények szervezése; (2) térségi kulturális rendezvénysorozatok szervezése; (3) egyéb kulturális programok,
tematikus táborok rendezése. (4) biztonságos településért programok szervezése. (5) Az adott rendezvényekhez kapcsolódó tájékoztató
anyagok, marketing tevékenység. A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82- SZF-2-02 Leader marketing tevékenység.
A térségben olyan komplex megoldások támogatandók, melyek civil kezdeményezésként a megoldási javaslat által érintett települések
legalább 70%-ának összefogásával valósulnak meg.

▪

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A Leader Egyesülethez tartozó 24 település területén megrendezésre kerülő kulturális programok és egyéb rendezvények összefogása.

▪

Eszközbeszerzés, Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM
rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 29/38 Kód: KM-82-SzF-7-04 Sorszám: 4843
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

80000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

80000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

80000 EUR
1200 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 30/38 Kód: KM-82-SzF-1-02 Sorszám: 5073
Prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Intézkedés: B, Kulturális és szabadidő szolgáltatás fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

▪

A térségi idegenforgalom erősítéséhez, a térségi identitás, illetve a térségi identitást szolgáló rendezvényekhez szükséges a
kommunikációs és marketingeszközök igénybevétele.

▪

A helyi civil szervezetek és települések nem rendelkeznek kielégítő anyagi forrásokkal az általuk rendezett sport és kulturális rendezvények,
illetve a vidéki örökséghez kapcsolódó tevékenység kommunikációjára.

▪

A térségben élők térségi identitásának erősítése érdekében támogatandó (1) több település adott évi sport és kulturális programjainak
program- és tájékoztatófüzetének, rendezvénynaptárának elkészítése; (2) a vidéki örökség és identitás elemeinek (pl. néphagyományok)
megőrzése könyv, film vagy elektronikus formában (pl. cd, internetes megjelenés).
A térségben olyan komplex megoldások támogatandók, melyek civil kezdeményezésként a megoldási javaslat által érintett települések
legalább 70%-ának összefogásával valósulnak meg.

▪

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

Egységes program és tájékoztató füzet. Könyv és film.

▪

Eszközbeszerzés, Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. §
alapján elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 30/38 Kód: KM-82-SzF-1-02 Sorszám: 5073
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Közhasznú fejlesztés

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

60000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

60000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

60000 EUR
1200 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

60%

60%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 31/38 Kód: KM-82-SzF-4-01 Sorszám: 5413
Prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Intézkedés: B, Kulturális és szabadidő szolgáltatás fejlesztése
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

Rendezvénysorozatok, falunapok, találkozók, kiállítások, koncertek és ezek eszközigénye:Galga mente csodálatos természeti és néprajzi
értékekkel rendelkezik. A népi hagyományok és a népviseletek ezen a vidéken még ma is élnek. A népviseleti ruhákat már csak az idősebb
asszonyok hordják. A térségben sok közösségi ház, falumúzeum, vendéglátóhely van. Különlegesek az ünnepekhez kötődő ételkészítési
hagyományok is.

▪

Az urbanizáció következtében várhatóan eltűnnek a hagyományok és a népviseletek, ha nem lesz kinek átadni ezeket. A különböző
csoportok és civil szervezetek egymástól elkülönülten működnek, szűk körű az összefogás közöttük. Nincs átfogó programkínálat, nem
mindig tudnak egymás rendezvényeiről. A rendezvények eszközigény magas, ennek megteremtése óriási gondot okoz.

▪
▪
▪
▪
▪

Vidéki rendezvények, falunapok szervezésére kiírt pályázat alapján - a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének
bemutatását;
- identitásuk, a kistérségi vagy térségi együttműködés, a közösségi élmény és összetartozás erősítését;
- korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illeszkedő vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
- a helyi életminőség javítását, a turizmus fellendítését, valamint
- az ÚMVP széles körű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatását, megismertetését.

▪

Színvonalas rendezvények biztosítása.

▪

ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

144

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 31/38 Kód: KM-82-SzF-4-01 Sorszám: 5413
Jogcímcs.

▪

LEADER - Rendezvény

▪

Acsa, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kisnémedi, Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

30000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

30000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

6000 EUR
3400 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 32/38 Kód: KM-82-SzF-3-01 Sorszám: 5164
Prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Intézkedés: A, Társadalmi integráció és együttműködés erősítése, oktatás
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

▪

A Galga-mentén élők ismeretei, információi saját lehetőségeik és adottságaik vonatkozásában hiányosak. Identitás tudatuk csak helyi
szintre korlátozódik.

▪

A térségben a településeknek nincsen forrása civilképzésre, iskolarendszeren kívüli oktatásra, tehetséggondozásra, emiatt a lakosság nem
rendelkezik megfelelő kompetenciákkal és készségekkel, amely hátrányt jelent a munkaerőpiacon, illetve potenciálisan a fejlesztési
elképzelések megvalósításában. A térségre jellemző vállalkozói szellem alapján igények és lehetőségek alapján fontos a képzések
biztosítása.

▪

A térségben élők készségeinek fejlesztésének és társadalmi biztonságának érdekében támogatandó (1) nem iskola rendszerű, alapfokú
informatikai, nyelvi és egyéb készségek fejlesztése, az idegenforgalom fellendítése céljából is.; (2) felkészítés az alternatív
energiahordozókat és új technológiákat alkalmazó fejlesztési elképzelések megvalósítására; (3) tehetséges fiatalok bevonása, a
hagyományőrző, művészeti, környezetvédelmi, stb. téren tevékenykedő egyesületek, társadalmi szerveződések tevékenységébe;
A megoldási javaslat kapcsolódik KM-82- SZF-2-05 információs központ , a KM-82- GF-A-01 falusi szálláshelyek, a KM-82-GF-A-02
turisztikai tevékenység, KM-82- SZF-A-06 kulturális örökség , valamint a KM-82-GF-1-01helyi szolgáltatások, és a KM-82-SZF-A-05 vidéki
örökség megoldási javaslatokhoz
A térségben olyan komplex megoldások támogatandók, melyek civil kezdeményezésként a megoldási javaslat által érintett települések
legalább 70%-ának összefogásával valósulnak meg.

▪

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

Informatikai oktatás nyugdíjasoknak. Idegenforgalom fellendítése céljából nyelvi oktatás. Civilképzés. Tehetséggondozás.

▪

Eszközbeszerzés, Kapcsolattartás költségei, Képzés/Oktatás, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 32/38 Kód: KM-82-SzF-3-01 Sorszám: 5164
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Képzés

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

60000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

60000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR
2000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

24 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 33/38 Kód: KM-82-SzF-3-02 Sorszám: 5414
Prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Intézkedés: A, Társadalmi integráció és együttműködés erősítése, oktatás
Szektor/fejlesztési téma: Oktatás
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A vidéki területek vonzóerejének növelése érdekében szükséges a vidéki kulturális örökség megőrzése, azon belül pedig a régi
mesterségek felkutatása, bemutatása, oktatása

▪

A térségben a településeknek nincsen kapacitása, a civil szervezeteknek pedig forrása a vidéki kulturális örökség ápolására, azon belül a
régi mesterségek felkutatására, bemutatására, oktatására

▪

A térségben élők identitásának és idegenforgalmi potenciáljának növelése érdekében támogatandó régi mesterségek, és helyi néprajzi
értékek képzése, oktatása.

▪

A hagyományok őrzése a térségi identitás erősödését is jelenti, ezáltal pedig növeli az idegenforgalmi potenciált.

▪

Eszközbeszerzés, Képzés/Oktatás, Marketing tevékenység, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján
elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 33/38 Kód: KM-82-SzF-3-02 Sorszám: 5414
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Képzés

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

20000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

20000 EUR
1200 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

%

%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 34/38 Kód: KM-82-SzF-7-10 Sorszám: 4842
Prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Intézkedés: C, Közbiztonság
Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A térségben lévő kis települések nagy részén nincs rendőrség, ill. rendőrörs, ezért nagy felelősség hárul a polgárőrségre, akik a települések
közbiztonságáért vállalnak feladatokat. A bűnmegelőzésben, adott esetben katasztrófavédelemben játszanak fontos szerepet, valamint
rendezvények megszervezésében, helyszíneinek biztosításában vállalnak komoly munkát.

▪

A polgárőrségek, mint civil szervezetek nem rendelkeznek kielégítő anyagi forrásokkal, ennek hiányában nem megoldott a rendészeti
épületek állagának megóvása, és az új polgárőrök oktatása. Problémát okoz, hogy sok településen nem megoldott a településen belüli
sebességhatár betartatása, emiatt fokozott a balesetveszély.

▪

A térségben és a kistelepüléseken élők biztonsága érdekében támogatandó (1) a polgárőrség által használt épület, vagy helyiségének
belső felújítása, amely nem áll védelem alatt és nem tartozik a falumegújítás és fejlesztési intézkedések körébe; (2) informatikai és
kommunikációs eszközök beszerzése; (3) biztonságtechnikai eszközök (pl. sebességmérésére alkalmas); (4) gyermekek játékos oktatására
alkalmas tematikus parkok kialakítása A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82- SZF-4-01 Leader rendezvény.

▪

A megfelelő technikai háttér és a bűnmegelőzési programok hatására növekszik a térségben élők biztonsága.

▪

Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Képzés/Oktatás, Marketing tevékenység,
Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 34/38 Kód: KM-82-SzF-7-10 Sorszám: 4842
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Tura, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu,
Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

30000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

30000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR
1200 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

0%
0%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

▪

Természetes személyek

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%
100%

151

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 35/38 Kód: KM-82-SzF-6-01 Sorszám: 5415
Prioritás: Galga mentén élők identitásának erősítése- Élhetőbb térség
Intézkedés: D, Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása
Szektor/fejlesztési téma: Kultúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A térségben lévő önkormányzata és számos civil szervezete rendelkezik nemzetközi kulturális és/vagy szakmai- gazdasági kapcsolatokkal.
Ezeknek a kapcsolatoknak csokorba szervezésével a térségi identitás erősíthető.

▪

A nemzetközi kapcsolatok ápolásához az emberi motiváció mellett jelentős anyagi forrásokra is szükség van. Az európai LEADER
hálózatok számos kapcsolat felvételére nyújtanak lehetőséget, az ott megszerzett tapasztalatokat a Galga-mentén élők javára lehet
kamatoztatni.

▪

A térségi identitás erősítésének és a tapasztalatszerzés érdekében támogatandó (1) a térség mindhárom szektorához tartozó szereplők
nemzetközi kapcsolatépítése; (2) hazai és nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken való részvétele.(3.) Tanulmányok támogatása.
A térségben olyan komplex megoldások támogatandók, melyek civil kezdeményezésként a megoldási javaslat által érintett települések
legalább 70%-ának összefogásával valósulnak meg.

▪

▪

A térség szereplői hozzájutnak a Közösségen belüli nemzetközi tapasztalatokhoz és lehetővé válik számukra saját tapasztalataik átadása
is. Ezzel jelentős élénkülést érhetünk el gazdasági és kulturális életben egyaránt.

▪

Kapcsolattartás költségei, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható
egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 35/38 Kód: KM-82-SzF-6-01 Sorszám: 5415
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

20000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

20000 EUR
1200 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
80%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 36/38 Kód: KM-82-SzF-B-13 Sorszám: 5481
Prioritás: Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
Intézkedés: A, Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

▪

A térségben felhasznált energia minimális része az, ami alternatív energiahordozótól származik. A közintézmények még a hagyományos
energia által fedezik szükségleteiket.

▪

Az energia árak rohamosan növekszenek. Ezzel arányosan nő a lakosság érdeklődése az alternatív lehetőségek iránt, mint az
energiafelhasználás, mint az energiatakarékosság terén. Az alternatív energia révén hosszú távon elérhetővé válik a költséghatékony
energiafelhasználás, és környezettudatos szemlélet erősítése.

▪

Energiahatékony, energiatakarékos és alternatív energiákat hasznosító eszközök, rendszerek beszerzése és üzembe helyezése.

▪

Megújuló energiahordozók és energetikai eszközök alkalmazásával csökken a hagyományos energiafelhasználás, valamint
költséghatékonyabbá válik és hozzájárul a környezettudatos szemlélet erősítéséhez is.

▪

KMOP - 3. prioritás - A régió vonzerejének fejlesztése

Támogatható
tevékenységek

Forrás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 36/38 Kód: KM-82-SzF-B-13 Sorszám: 5481
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

Nem ÚMVP

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Acsa, Aszód, Bag, Csővár, Dány, Domony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Tura, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

80000 EUR

▪

Vállalkozások

30%

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

40000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

50%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

400000 EUR
80000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

50%
50%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

0%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 37/38 Kód: KM-82-SzF-2-02 Sorszám: 5431
Prioritás: Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
Intézkedés: A, Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A térségben élők a megújuló energiaforrásokkal, a helyben megtalálható természetes alapanyagból készült építő és szigetelő anyagokkal
kapcsolatos konkrét, tárgyszerű ismeretei alacsonynak mondható. Ebből adódóan az energiatakarékos eszközök felhasználása is
korlátozott.

▪

A környezettudatos energiagazdálkodás a jövő nemzedékének érdeke. A jelen emberének az energia árak rohamosan növekszenek,
amivel arányosan nő a lakosság érdeklődése az alternatív energiafelhasználás lehetőségei iránt.

▪

A környezettudatos energiagazdálkodás elterjedésének érdekében támogatandó energetika eszközök beszerzése. A KMOP által nyújtott
alternatív energiafejlesztéseket támogató pályázati kiírás támogatási összegét tekintve jóval magasabb léptékű fejlesztés tesz lehetővé. Az
általunk megvalósítani kívánt fejlesztések jóval kisebb léptékűek, így a két program könnyen elhatárolható egymástól. A KEOP energetikai
témájú pályázatai minimum 10 millió forintos projekteket támogatnak. Az általunk támogatandó fejlesztések ennél kisebb léptékűek, így
egyértelműen elhatárolódnak a KEOP pályázati kiírásaitól. A megoldási javaslat kapcsolódik a KM-82-SZF-2-05 megoldási javaslathoz

▪

Megújuló energiahordozók és energetikai eszközök alkalmazásával csökken az energia felhasználás, s ezek a környezet állapotára
kedvezően hatnak.

▪

Eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 37/38 Kód: KM-82-SzF-2-02 Sorszám: 5431
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Tura, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu,
Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

25000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

25000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

25000 EUR
5000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

60%

60%
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 38/38 Kód: KM-82-SzF-7-09 Sorszám: 5432
Prioritás: Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
Intézkedés: A, Megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek
Helyzet/
adottság

Probléma/
lehetőség

Megoldási
javaslat

Várható
eredmény

Támogatható
tevékenységek

Forrás

▪

A térségben élők a megújuló energiaforrásokkal, a helyben megtalálható természetes alapanyagból készült építő és szigetelő anyagokkal
kapcsolatos konkrét, tárgyszerű ismeretei alacsonynak mondható.

▪

A környezettudatos energiagazdálkodás a jövő nemzedékének érdeke. A jelen emberének az energia árak rohamosan növekszenek,
amivel arányosan nő a lakosság érdeklődése az alternatív energiafelhasználás lehetőségei iránt. A megújuló energiaforrások és az
energiatudatosság, energiatakarékosság eszközei igen sokfélék. A csak piaci alapú információk, amik az egyes termékek kínálóitól
származnak természetükből adódóan nélkül

▪

A környezettudatos energiagazdálkodás elterjedésének érdekében támogatandó az alternatív-energiahordozókat és új technológiákat
bemutató információs központ kialakítása. A KMOP által nyújtott alternatív energiafejlesztéseket támogató pályázati kiírás nem támogatja a
bemutató központok létrehozását és támogatási összegét tekintve is jóval magasabb léptékű fejlesztés elérése a célja. Az általunk
megvalósítani kívánt fejlesztések jóval kisebb léptékűek, így a két program könnyen elhatárolható. A megoldási javaslat kapcsolódik a KM82-SZF-2-03 és a KM-82-SzF-3-01megoldási javaslathoz .

▪

1 db információs központ létrejön.

▪

Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Kapcsolattartás költségei,
Képzés/Oktatás, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb
kiadások

▪

ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis
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A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi
fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik
Megoldási javaslatok 38/38 Kód: KM-82-SzF-7-09 Sorszám: 5432
Jogcímcs.
Hátrányos
Megoldási
javaslat
által
érintett
települések listája

▪

LEADER - Komplex projekt

▪

Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

▪

Aszód, Bag, Dány, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Kisnémedi, Tura, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu,
Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok

Magyarázatra
szoruló
fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

▪

Megoldási javaslat összes becsült költsége

20000 EUR

▪

Vállalkozások

▪

Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

▪

Non-profit szervezetek

100%

▪
▪

Megvalósítás során támogatható maximális projektméret
Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

20000 EUR
5000 EUR

▪
▪

Önkormányzatok
Egyházak

100%
100%

▪

Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

▪

Természetes személyek

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

60%

60%
159

Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/1
Az Észak-kelet
Észak
Pest Megyei Helyi Közösség intézkedései egyértelműen illeszkednek az európai
vidékfejlesztési elvekhez, illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban kitűzőtt célokhoz.
Térségünkben a vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás, emiatt a gazdaságfejlesztésre jutó
harmadik tengelyes keretösszeg közel két harmadát (64 %) fordítjuk a legfeljebb kilenc főt foglalkoztató
vállalkozások fejlesztésére. A LEADER-keretből
LEADER
a helyi gazdaság többi szereplőjét szeretnénk erősíteni.
A gazdaság- és szolgáltatásfejlesztés közös eleme a idegenforgalmi potenciál és a turisztikai
vállalkozások fejlesztése, amelyhez szorosan kapcsolódik a többi LEADER-cél,
LEADER
a Galga-mentén élők
identitásának erősítése, élhetőbb térség megteremtésének támogatása.
A teljes stratégia eredményeként egyrészt erősödnek az idegenforgalmi vállalkozások, tevékenységük
egymást kiegészíti, illetve összekapcsolódik a tágabb vidéki örökséggel (helyi termékek, néphagyományok) és
így az identitás erősítésével. A nem turisztikai vállalkozások többség mikrovállalkozás, amelyeknek egy része
a stratégia eredményeként nagyobb és stabilabb foglalkoztatói potenciállal rendelkező kiskis és
középvállalkozássá fog erősödni.
A szolgáltatásfejlesztések eredményeként nemcsak közvetlenül javul a térségben élők életminősége,
hanem javul a térség vállalkozásainak gazdasági potenciálja.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/1
Az ÉszakÉszak Kelet Pest Megyei Helyi Közösség vidékfejlesztési stratégiája egyaránt megfelel a környezeti és
társadalmi fenntarthatóság és az esélyegyenlőségi elveknek.
Az egész stratégia, azon belül kiemelten a vidéki örökség megőrzése és a megújuló
energiaforrások felhasználására irányuló intézkedések teljes mértékben szolgálja a fenntarthatóság azon
legfőbb elvét, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet
minőségét, értékeit megőrizzük. Mind a gazdaság-,
gazdaság mind a szolgáltatásfejlesztések során alapvető cél, hogy
környezetünk jó minőségét garantáljuk; ne nagyobbak, hanem „jobbak” legyünk. A gazdaság és a társadalom
fenntartásának érdekében csak addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg
nem sértjük annak megújulási lehetőségét.
Az intézkedések során nemcsak a természeti tőke megőrzését tartjuk szem előtt, hanem a
humán, a társadalmi és az ember alkotta tőke megőrzését is. A stratégia minden elemének megvalósítása,
kiemelten az életminőség javításnak elsődleges célja a várható élettartam, az iskolázottsági és műveltségi
szint emelése. Fontos tartjuk további horizontális célok, mint az egyének közti kapcsolatok, szoros társadalmi
kapcsolathálók, erős civil szervezetek érdekében a kölcsönösség, a szolidaritás és a bizalom ezekből fakadó
normáinak szem előtt tartása.
A stratégia és a projektek megvalósítása során figyelemmel kísérjük az esélyegyenlőség hat fő
elvének való megfelelést: a családbarát munkahelyi körülmények, illetve a nemek közötti egyenlőség
erősítését, az akadálymentesítés előrehaladását, a fogyatékkal élők, a roma emberek, illetve más hátrányos
helyzetű csoportok életminőségének és munkaerőpiaci esélyeinek javítását.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/1
A korábban megvalósult fejlesztések nagyon fontosak a HVS megvalósítása szempontjából, mert építeni lehet
rájuk. Ezeken belül fontos szerepük van az önkormányzati beruházásoknak, hiszen az alapellátások megléte,
minőségi javítása az egyéb beruházások szempontjából jelentős előnynek számít. Az ACS területén az
aszódi kistérség az ahol az infrastrukturális beruházások minden településen elkészültek. Itt a minőségi
fejlesztés a cél, Pl. útfelújítások . Az ACS más településein ezek a beruházások hiányosak, hiányzik például a
szennyvízelvezetés. Több helyen folyamatban vannak ezek a beruházások. A HVS -t egy kicsit késleltethetik,
de a megoldások mindenütt megvalósíthatóak.
Emellett azért is fontosak az eddigi fejlesztések, mert a korábbi pályázati gyakorlatból nagyon sokat profitáltak,
tanultak. Megtapasztalták a szükséges projektszerű gondolkodást és tervezést és utókezelést. Több területen
eme tapasztalatokra építve valósultak meg olyan projektek ahol a partnerségre nagy hangsúlyt fektettek.
Sokkal jobb minőségű pályázatokat várunk a pályáztatás során. Az ACS területén lévő önkormányzatok
korábban elsősorban az infrastrukturális fejlesztésekre helyezték a hangsúlyt. Most már azonban a lakossági
integráció és a helyi identitás erősítése érdekében az életminőséget és a helyi kultúra fejlesztését szeretnék
megvalósítani.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis
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Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/1
Az ÉszakÉszak Kelet Pest Megyei Helyi Közösség tagjaiból alakult meg az Észak- Kelet Pest Megyei Leader
Egyesület , azzal acéllal, hogy megvalósítsa az ACS által kidolgozott HVS-t.
Az egyesület tagjainak 29%-a a közszférából , 29%-a civil szférából, 42% a az üzlet szférából áll. A feladat
végrehajtására az egyesület munkaszervezetet hoz létre, egy-egy
egy
sajátos területen pedig szakértőket von be
a munkába.
Az ACS-hoz tartozó 24 település területileg nagy kiterjedésű, ezért a központ mellett még két településen,
(alsó és a felső részen) kihelyezett iroda lesz, ahol a pályázókat segítik, információkkal és tanácsadással.
Ezáltal napi kapcsolat alakul ki a települések lakosai és a központ között. A szomszédos Leader
szervezetekkel is felvesszük a kapcsolatot tapasztalatcsere és gazdasági együttműködés terén.
A hazai kapcsolatok mellett mindenképpen szeretnénk külföldi Leader szervezetekkel is szoros kapcsolatokat
kiépíteni a tapasztalatcserére. A civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások képviselőit be kívánjuk vonni
a döntések előkészítésébe , a projektgenerálásokba és a fejlesztési folyamatok hatékony megvalósításába.
Jelentős szerepet szánunk a roma kisebbség és a nemzetiségek képviselőinek, a hatékony együttműködés és
az esélyegyenlőség kialakítása terén.
Fontosnak tartjuk, hogy a döntés előkészítésben részt vegyenek az ACS tagjai, ezzel is erősítve a belső
kohéziót. A döntése előkészítésben nem csak a vállalkozások, önkormányzatok és civilek terén kívánjuk a
hármas tagolódást érvényesíteni, hanem az ACS-ra
ACS
jellemző területi tagolódásnál is.
Fontos hogy megtaláljuk az egyensúlyt úgy a tagok, bírálók, mint a végrehajtók területén. Arra törekszünk,
Fontos,
hogy a Leader forrásokat a lehető leghatékonyabban, a lehető legnagyobb szakmai és társadalmi
elfogadottság mellett tudjuk felhasználni.
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