


2016-2020-as évekre a  
LEADER vidékfejlesztési forrás összesen 584 millió Ft 

+ 100 millió Ft – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  
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Merre haladunk tovább 2016-tól? 

• LEADER vidékfejlesztési program keretén belül a helyi 
fejlesztési stratégia elkészítése – 59 település – Éltető 
Balaton-felvidékért Egyesület közvetlen működési 
területe 

• Szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés, hálózatfejlesztés 
• Balaton-felvidéki (59 település) Helyi Fejlesztési Stratégia 

megvalósítása 
• LEADER pályázatokon kívül segítségnyújtás más EU-s 

pályázatokban 
• Együttműködésen alapuló projektek előkészítése, 

menedzsmentje 



Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, 
Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Csopak, Dabronc, Dörgicse, Gógánfa, Gyepükaján, Halimba, 

Hetyefő, Hidegkút, Hosztót, Kapolcs, Káptalanfa, Kislőd, Lovas, Megyer, Mencshely, Monoszló, 
Nagyvázsony, Nemeshany, Nemesvámos, Nyirád, Óbudavár, Öcs, Örvényes, Paloznak, Pécsely, 

Pula, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentantalfa, Szentimrefalva, Szentjakabfa, Szőc, Tagyon, 
Taliándörögd, Tihany, Tótvázsony, Ukk, Úrkút, Vászoly, Veszprémfajsz, Veszprémgalsa, 

Vigántpetend, Vöröstó, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes, Zalaszegvár, Zánka 
 





Átfogó célok 
Gazdasági együttműködések erősítése a Balaton-felvidéki 

termékek, szolgáltatások népszerűsítése mentén 

Balaton-felvidéki közösségek és a helyi fejlesztési 
kapacitások erősítése 

Specifikus célok 

A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer erősítése 
Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat erősítése 

Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése 
Társadalmi aktivitás, helyi identitás erősítése 



  

Intézkedések (ebből lesznek a pályázatok) 
  

1. A térséget lefedő Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjeggyel 
rendelkezők és az újonnan csatlakozó termelők és szolgáltatók 
tevékenységének fejlesztése  

2. Az Éltető Balaton-felvidék turisztikai kínálatában, illetve az Éltető Balaton-
felvidéki túraútvonal rendszerben lévő épített és természeti látnivalók, 
illetve az útvonalak részét képező szolgáltatók, termelők tevékenységének 
fejlesztése 

3. Társadalmi aktivitást és helyi identitást segítő közösségi terek, ifjúsági- 
közösségi- és vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, 
infrastrukturális hátterének bővítése (fiatalok segítése, vidékfejlesztés, 
közösségfejlesztés, védjegyrendszer és zöld turisztikai kínálat fejlesztése 
területén.) 

4. Szakmai kapacitás és informatikai háttér kialakítása a védjegy rendszer, a 
zöld turisztikai kínálat, a fiatalok segítése és a társadalmi beilleszkedés 
nehézségeivel küzdő lakosság integrálása mentén  



  

Intézkedések (beavatkozási területek) 
  

5. Integrált, az egész térséget átfogó marketing és értékesítést ösztönző, 
szervező tevékenységek erősítése 

6. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása 

+1. Partnerség a változásért  - Az egymást segítő, elmaradottságot konzerváló 
területi folyamatok megtörése  
Teljes fejlesztési forrás:  EFOP 1,7 intézkedés – kb. 100 millió Ft 
 
Hátrányos helyzetű térség és települések 
Sümegi járás + Szentjakabfa, Tagyon, Vigántpetend, Barnag 

Vissza nem térítendő támogatás – max 5 000 000,-Ft 
  rendezvényeknél max 500 000,-Ft 



Főbb szempontok az intézkedések 
meghatározásánál 

• 2007-2015 évi eredmények 
• Vidékfejlesztési szempontból meghatározó adottságok 
• 584 millió Ft fejlesztési forrás 
• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1 speciális intézkedése – 100 

millió Ft 
• A kisebb források miatt alapvetően új, nagy szabású beruházásokat feltételező 

fejlesztési célok kitűzése nem lenne reális 
• Az korábbi években szerzett tapasztalatok alapján az együttműködések hálózat 

jellegű erősítésével hatékonyabbá lehet tenni az egyedi fejlesztéseket és olyan 
vállalkozások, szervezetek is részesülni tudnak közvetve a támogatási forrásból, 
amelyek egyébként nem pályáznak önállóan 

• A kevesebb forrás miatt a már meglévő vidékfejlesztési humán kapacitás 
fenntartása az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnél nem megvalósítható. Cél 
a további kapacitásfejlesztés DE 

• Éltető Bf. Egyesületnél hálózati koordináció 
• az elmúlt évek során felvállalt szakmai területeket szakmai civil 

szervezetek építenék tovább alhálózati jelleggel 
• a szakmai alhálózatok kapacitásának stabilizálását, erősítését biztosítani 

kell a következő években. 
 
 



Intézkedés neve (pályázat) 
Fejlesztési forrás 

Támogatás 
aránya/pályázók 
köre 

Támogatott tevékenység 

A térséget lefedő Vidék Minősége – Éltető 
Balaton-felvidék védjeggyel rendelkezők és 
az újonnan csatlakozó termelők és 
szolgáltatók tevékenységének fejlesztése 
Forrás: 180 millió Ft (80 projekt) 

Vállalkozások 
50-60% 
Civil, egyházi, 
önkormányzati 
szervezetek, 
szövetkezetek 
75-85% 

tevékenység végzéséhez szükséges 
infrastruktúra,  technológia, eszköz, 
marketing, értékesítő pont, 
termékfejlesztés, minősítés, szakértő, 
tanulmányút, program, rendezvény, 
együttműködések kialakítása 

Az Éltető Balaton-felvidék turisztikai 
kínálatában, illetve az Éltető Balaton-
felvidéki túraútvonal rendszerben lévő 
épített és természeti látnivalók, illetve az 
útvonalak részét képező szolgáltatók, 
termelők tevékenységének fejlesztése      
Forrás: 180 millió Ft (80 projekt) 

Vállalkozások 
50-60% 
Civil, egyházi, 
önkormányzati 
szervezetek, 
szövetkezetek 
75-85% 
 

tevékenység végzéséhez szükséges 
infrastruktúra,  technológia, eszköz, 
www.balatonfelvidekitura.hu 
túraútvonalak rendbetétele, fejlesztése, 
értékek, építmények rendbetétele, 
csomagajánlathoz szükséges fejlesztések, 
marketing, szakértő, tanulmányút, 
program, rendezvény, együttműködések 
kialakítása 

Társadalmi aktivitást és helyi identitást 
segítő közösségi terek, ifjúsági- közösségi- és 
vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, 
fejlesztése, infrastrukturális hátterének 
bővítése (fiatalok segítése, vidékfejlesztés, 
közösségfejlesztés, védjegyrendszer és zöld turisztikai 
kínálat fejlesztése területén.)                                                  

Forrás: 80 millió Ft (40 projekt) 

Civil, egyházi, 
önkormányzati 90% 

Ifjúság-, közösség- és vidékfejlesztési  
bázispontok infrastrukturális hátterének 
kialakítása, fejlesztése 
Társadalmi aktivitást, helyi identitást erősítő 
közösségi terek kialakítása (épületek belső 
felújítása, bútorzat, gépek, eszközök; kültéri 
közösségi terek kialakítása, építmény, 
kisléptékű infrastruktúra, kültéri bútorzat, 
eszközök beszerzése) 

http://www.balatonfelvidekitura.hu/


Intézkedés neve (pályázat) 
Fejlesztési forrás 

Támogatás 
aránya/pályázók 
köre 

Támogatott tevékenység 

Szakmai kapacitás és informatikai háttér 
kialakítása a védjegy rendszer, a Balaton-
felvidéki turisztikai kínálat, a fiatalok 
segítése és a társadalmi beilleszkedés 
nehézségeivel küzdő lakosság integrálása 
mentén  

Forrás: 54 millió Ft (11 projekt: 4+3+2+2) 

Civil, önkormányzati 
szervezetek, 
100% 

Az egyes szakmai tématerületek konkrét 
szakmai programok mentén való 
továbbfejlesztése 

Integrált, az egész térséget átfogó marketing 
és értékesítést ösztönző, szervező 
tevékenységek erősítése 

Forrás: 50 millió Ft (10 projekt: 3, 3, 3, 1, 1) 

Vállalkozások 
50-60% 
Civil, egyházi, 
önkormányzati 
szervezetek, 
szövetkezetek 
75-85% 
 

Átfogó marketing a specifikus céloknak 
megfelelően (védjegy, turisztika, fiatalok, 
társadalmi aktivitás) 
Értékesítés ösztönzése csomagajánlatok 
kialakításával 
Web kommunikáció, kommunikációs 
tartalmak szervezése, csomagajánlatok, 
kiadványok, reklám, promóció,  stb. 

Együttműködéseket segítő rendezvények 
támogatása 

Forrás: 40 millió Ft (80 projekt)                   
500 ezer Ft/projekt 

Civil, egyházi, 
önkormányzati 100% 
Vállalkozás 70-80% 

4 specifikus céllal összhangban 
rendezvény szervezés, lebonyolítás 
Eszközök, installációk, bérlések, 
marketing, engedélyezési díjak 



Egyesületi fő irányok, területek 

5 fő terület 
 
1. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület társadalmi 

szervezetként történő működése 
1. Helyi fejlesztési stratégia kialakítása, megvalósítása 
2. Pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek 
3. Általános egyesületi ügyvitel: jogi és szakmai 

működés 
2. Vidék Minősége Éltető Balaton-felvidék Védjegy 

program 
3. Balaton-felvidéki turisztikai kínálat építése 
4. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése 
5. Társadalmi aktivitás, helyi identitás erősítés 

 
 
 



Egyesületi fő feladatok és felelősségi körök 
• Stratégia elkészítése és megvalósítása az Éltető Balaton-felvidéken 
 

• A stratégia megvalósításában alhálózati jelleggel részt vevő szervezetek 
kapacitásbeli fejlesztésének, programjaik megvalósításának elősegítése a 
térségi összehangolt fejlesztések megvalósíthatósága érdekében. 

• A közvetlen működési területen a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási 
kapacitásainak kiépítése, beleértve a projektirányítási képességeik fejlesztését 
is (ezt a feladatot az Egyesület koordinatív jelleggel látja el, az előző pont 
alapján, mert a program nem tud biztosítani a rendelkezésre álló költségvetési 
keretek között olyan személyi kapacitást, amely operatív jelleggel (pl. képzés 
megtartása) készségfejlesztést teszi lehetővé) 

• LEADER pályázatok stratégiai, operatív ügyvitele a pályázati kiírásoktól, 
kiválasztási eljárás elkészítésétől kezdődően a befogadáson, értékelésen, 
bírálaton át a monitoring feladatok ellátásáig az európai közösségi és hazai 
jogszabályoknak megfelelően. 

• Hálózati koordináció, központi hálózatszervezési feladatok ellátása. 
• Operatív ügyvitel biztosítása a hálózatban (tagnyilvántartás, napi működéshez 

szükséges ügyvitel, stb.). 
 

 
 



Egyesületi fő feladatok és felelősségi körök 

• A specializálódott alhálózatok működésének stratégiai jellegű koordinálása, 
összehangolása 

• A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegy használatának jogi biztosítása, 
működésének stratégiai koordinálása. 

• A Balaton-felvidéki turisztikai kínálat fejlesztését érintő közösségi marketing 
tevékenységek stratégiai jellegű koordinálása. 

• A specializálódott alhálózatok, a teljes hálózati tagság és a szakmai partnerek 
közötti együttműködések erősítése 

• Az „Éltető Hálózati” kommunikáció szervezése 
• Közös szakmai érdekképviselet 
• Közös lobbi tevékenység 
• Rendszerszintű koordináció végzése 
• Az alhálózatok részére – bizonyos tevékenységeikben – operatív segítségnyújtás 
• Az ÉBFE saját szakértői állományának rendelkezésre bocsájtása a hálózati tagok 

részére 
 

 
 
 



Egyesületi fő irányok, területek 

5 fő terület 
 
1. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület társadalmi 

szervezetként történő működése 
1. Helyi fejlesztési stratégia kialakítása, megvalósítása 
2. Pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek 
3. Általános egyesületi ügyvitel: jogi és szakmai 

működés 
2. Vidék Minősége Éltető Balaton-felvidék Védjegy 

program 
3. Balaton-felvidéki turisztikai kínálat építése 
4. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése 
5. Társadalmi aktivitás, helyi identitás erősítés 

 
 
 



Specializálódott alhálózatok fő 
feladatai és felelősségi körei 

• Az alhálózatok operatív működtetése a szakma specifikus céloknak 
megfelelően 

• Az ÉBFE céljainak szem előtt tartásával történő operatív működés 
• Az egyes alhálózaton belül az alhálózatok résztvevői közötti 

együttműködések, szakmai programok szervezése, lebonyolítása 
• Operatív jellegű kapcsolattartás az „Éltető Hálózattal” 
• Aktív részvétel az „Éltető Hálózati” stratégiai kommunikációban 
• Az elkülönült szakmai lobbi/kommunikációs/marketing 

tevékenységük során az ÉBFE és a hálózati partnerek érdekeinek 
képviselete 

• Az ÉBFE és a hálózati partnerek részére külső szakmai, kapcsolódási 
pontok biztosítása 

 
 
 



Változások a közeljövőben 

• Szervezeti felépítés 
• Hálózati rendszer egyértelműsítése 
• Alhálózati rendszer  
• Projektgenerálás és kulcsprojektek előkészítése 
• Kommunikáció 
• Rendezvénynaptár 
• Hírlevél 
• Honlapok 
• Hírek 

 
• Ütemterv január elején 
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