
Jövőkép 

2020-ra a térséget, településcsoportokat átfogó együttműködések tovább erősödnek, a fiatalok 
szerepe, aktivitása növekszik, a térségmarketing hatékonysága meghatározóbbá válik. 

 

 Átfogó cél(ok) 

1. Gazdasági együttműködések erősödése a Balaton-felvidéki termékek, szolgáltatások 
népszerűsítése mentén 

2. Balaton-felvidéki közösségek és a helyi fejlesztési kapacitások erősödése 

 

Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók megnevezése Célértékek 

1. A helyben előállított termékek és 
szolgáltatások ismertségének, 
értékesítésének javulása a Vidék Minősége – 
Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 
erősítésével 

Minősítési rendszer felülvizsgálata 2 alkalom 
 

1. A helyben előállított termékek és 
szolgáltatások ismertségének, 
értékesítésének javulása a Vidék Minősége – 
Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 
erősítésével 

Minősítéssel rendelkező védjegyesek 
száma 

120  

1. A helyben előállított termékek és 
szolgáltatások ismertségének, 
értékesítésének javulása a Vidék Minősége – 
Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 
erősítésével 

Létrehozott munkahelyek száma 3 FTE1 

1 A helyben előállított termékek és 
szolgáltatások ismertségének, 
értékesítésének javulása a Vidék Minősége – 
Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 
erősítésével 
 

Védjegyes termelők beruházási 
projektjei által munkahelyek 
stabilizálása 

20 fő 

1. A helyben előállított termékek és 
szolgáltatások ismertségének, 
értékesítésének javulása a Vidék Minősége – 
Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 
erősítésével 

Együttműködések száma a projektek 
megvalósulása alatt 

200  

1. A helyben előállított termékek és 
szolgáltatások ismertségének, 
értékesítésének javulása a Vidék Minősége – 
Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 
erősítésével 

Védjegyes termékeket értékesítő 
helyek száma a beruházási 
pályázatok által 

4 

1. A helyben előállított termékek és 
szolgáltatások ismertségének, 
értékesítésének javulása a Vidék Minősége – 
Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 
erősítésével 

Minősítések száma (új és 
felülvizsgálati) 

80 

1. A helyben előállított termékek és 
szolgáltatások ismertségének, 
értékesítésének javulása a Vidék Minősége – 

„saját márkás” termékek száma 2 

                                                           
1 FTE (Full Time Equivalent, Teljes munkaidő egyenértékes) Akik nem egész éven át és nem teljes munkaidőben 
vannak foglalkoztatva, azok munkaidejét teljes munkaidő egyenértékesre át kell számítani. Átszámításnál a 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves munkaóráinak számát kell alapul venni. A viszonyítás alapjaként a 
munkanapokat kell figyelembe venni.  



Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer 
erősítésével 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 
színvonalának és összehangolásának 
erősödése 

Éltető hálózati turisztikai kínálatban 
szereplő szervezetek száma 

80 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 
színvonalának és összehangolásának 
erősödése 

Létrehozott munkahelyek száma 1 FTE 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 
színvonalának és összehangolásának 
erősödése 

Beruházási projektek által 
munkahelyek stabilizálása 

20 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 
színvonalának és összehangolásának 
erősödése 

Együttműködések száma a projektek 
megvalósulása alatt 

200 

2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat 
színvonalának és összehangolásának 
erősödése 

Ajánlók, ajánlások 72 

3. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése  Kialakított, felújított ifjúsági jellegű 
közösségi tér 

5 

3. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése A fiatalok helyi foglalkoztatásának 
növelését segítő vállalkozói 
inkubátorhálózatba bevont fiatalok 
száma 

20 

3. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése Lebonyolított ifjúsági 
rendezvény/műhelymunka/látóút 
résztvevőinek száma 

150  

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás 
a közösségi tevékenységek ösztönzése és 
feltételeinek megteremtése révén 

Kialakított, felújított ifjúsági, 
közösségi-, vidékfejlesztési bázis 

5 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás 
a közösségi tevékenységek ösztönzése és 
feltételeinek megteremtése révén 

Kialakított, felújított közösségi tér 
száma 

12 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás 
a közösségi tevékenységek ösztönzése és 
feltételeinek megteremtése révén 

Létrehozott munkahelyek száma 1 FTE   
EFOP 2 FTE 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás 
a közösségi tevékenységek ösztönzése és 
feltételeinek megteremtése révén 

Megtartott, stabilizált munkahelyek 
száma 

8 FTE 
EFOP 4 FTE 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás 
a közösségi tevékenységek ösztönzése és 
feltételeinek megteremtése révén 

Együttműködések száma a projektek 
megvalósítása alatt 

250 
EFOP 100 

4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás 
a közösségi tevékenységek ösztönzése és 
feltételeinek megteremtése révén 

Szakmai programokba bevont 
kedvezményezett célcsoportba 
tartozók száma 

EFOP 100 

 Átfogóan az összes specifikus célt érintően rendezvények, műhelymunka, látóút 
promóciók száma 

100 
EFOP 50 
 

 Átfogóan az összes specifikus célt érintően Balaton-felvidék online 
népszerűsítését célzó akciók, 
lehetőségek száma 

150 

 Átfogóan az összes specifikus célt érintően Szervezetek, vállalkozások, 
természetes személyek által 
igénybevett tanácsadás, szakértői 
konzultációk, mentori találkozók 
óraszáma 

150 
EFOP 200 

 



Indikátorok kezelése 

Int.sz. Eredménymutatók megnevezése Célértékek Forrás begyűjtés/ 

gyakoriság 

Feldolgozás/ 

visszacsatolás 

1. Minősítési rendszer felülvizsgálata 1 alkalom 
 

kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 
projektmegvalósításkor 

projektzárásnál 
személyes, 
azonnali 

1. Minősítéssel rendelkező 
védjegyesek száma 

120  Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület adatbázis 
évente 

évente 
személyes 

1. Létrehozott munkahelyek száma 3 FTE2 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

1 Védjegyes termelők beruházási 
projektjei által munkahelyek 
stabilizálása 

20 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

1. Együttműködések száma a projektek 
megvalósulása alatt 

200 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

1. Védjegyes termékeket értékesítő 
helyek száma a beruházási 
pályázatok által 

4 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

1. Minősítések száma 80 Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület adatbázis 
évente 

évente 
személyes 

1. „saját márkás” termékek száma 2 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Éltető hálózati turisztikai kínálatban 
szereplő szervezetek száma 

80 Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület adatbázis 
évente 

évente 
személyes 

2. Létrehozott munkahelyek száma 1 FTE kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Beruházási projektek által 
munkahelyek stabilizálása 

20 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Együttműködések száma a projektek 
megvalósulása alatt 

200 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Ajánlók, ajánlások  72 kedvezményezetti 
adatszolg. 1 évente 

1 évente 

2. Új vagy újragondolt túraútvonalak  20 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

2. Túraútvonalak fejlesztése 10 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

3. Kialakított, felújított ifjúsági jellegű 
közösségi tér 

5 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

3. A fiatalok helyi foglalkoztatásának 
növelését segítő vállalkozói 
inkubátorhálózatba bevont fiatalok 
száma 

20 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

3. Lebonyolított ifjúsági 
rendezvény/műhelymunka/látóút 
résztvevőinek száma 

150  kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Kialakított, felújított ifjúsági, 
közösségi-, vidékfejlesztési bázis 

5 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

                                                           
2 FTE (Full Time Equivalent, Teljes munkaidő egyenértékes) Akik nem egész éven át és nem teljes munkaidőben 
vannak foglalkoztatva, azok munkaidejét teljes munkaidő egyenértékesre át kell számítani. Átszámításnál a 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves munkaóráinak számát kell alapul venni. A viszonyítás alapjaként a 
munkanapokat kell figyelembe venni.  



4. Kialakított, felújított közösségi tér 
száma 

12 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Létrehozott munkahelyek száma 1 FTE   
EFOP 2 FTE 

kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Megtartott, stabilizált munkahelyek 
száma 

8 FTE 
EFOP 4 FTE 

kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Együttműködések száma a projektek 
megvalósítása alatt 

250 
EFOP 100 

kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

4. Szakmai programokba bevont 
kedvezményezett célcsoportba 
tartozók száma 

EFOP 100 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

 rendezvények, műhelymunka, látóút 
promóciók száma 

100 
EFOP 50 

kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

 Balaton-felvidék online 
népszerűsítését célzó akciók, 
lehetőségek száma 

150 kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

 Szervezetek, vállalkozások, 
természetes személyek által 
igénybevett tanácsadás, szakértői 
konzultációk, mentori találkozók 
óraszáma 

150 
EFOP 200 

kedvezményezetti 
adatszolg. 2 évente 

2 évente 

 


