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5. NAPIRENDI PONT 
Térségek közötti és nemzetközi együttműködésekben való részvétel megtárgyalása 
 
TISZTELT TAGOK! 
 
Megjelent a VP6-19.3.1-17 számú Felhívása A LEADER –Helyi akciócsoportok együttműködési 
tevékenységeinek előkészítése megvalósítására. 
Ennek a felhívásnak a keretében lehet mind a térségek közötti, mind a nemzetközi 
együttműködésekre pályázni. 
 
A térségek közötti együttműködés keretében maximum három 20 millió Ft összértékű pályázat 
nyújtható be, melyet legalább három partnernek – köztük legalább egy LEADER HACS – kell 
megvalósítani. 
 
Nemzetközi együttműködésre egy kérelem nyújtható be, melyben LEADER HACS-ok vehetnek 
részt. 
 
Sajnos a beruházási rész nagyon alacsony a fejlesztésekbe, inkább a szoft rész dominál, ami a 
terveinkkel nem egyezik, ezért a programokat újra kell gondolni és fogalmazni. 
 
A munkaszervezet 5 térségek közötti együttműködési ötlettel foglalkozott az elmúlt időben: 
 

1. BBKKE - Nemesgörzsönyért Közalapítvány – Litér Önkormányzata: Helyi értékek és vidéki 
hagyományok közös ápolása. (értékfelmérés, közösségfejlesztés, Érték és minőség 
közösségi program elterjesztése és a böllérfesztivál közös megrendezésének folytatása) 

2. BBKKKE - Balatonfőkajár – (Velencei Tó TE érségéből) Gasztronómiai értékeink a 
közösségi fejlődés szolgálatában (gasztroutak - rendezvény - főzőtanfolyamok, közös 
gasztro kiadvány készítése) 

3. Jásd-Tés-Bakonynána (élményturista útvonal kialakítása a Római fürdő területén) 
4. LEADER HACS-ok marketing és önfejlesztő együttműködése, mintaprojektek kialakítása – 

(egy szakmai megbeszélést folytattunk, az együttműködők még körvonalazódnak.) 
5. Helyi termék előállító kisműhelyek mintaprojektje, bemutató programok, önellátás és 

fenntarthatóság tudásátadása az ifjúsági korosztálynak. Vállalkozói együttműködésre 
alapozva. 

 
A nemzetközi együttműködés tekintetében javasolt felvenni új partnerekkel a kapcsolatot, 
elsősorban a helyi termékek és szolgáltatások közös népszerűsítésének, közös akciók 
szervezésének céljával. A célországok elsősorban Ausztria, Németország és Olaszország lehetnek. 
Az előkészítő látogatások fedezete a tartalékban biztosított, nyertes pályázat esetén ez 
elszámolható. 
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Érdekesnek tartom azonban az alábbi projektet is 
https://www.zukunftsraumland.at/projekte/1555 
http://www.rm-tirol.at/projekte/einzel/projekt/employer-branding.html 
HACS elérhetőség: http://www.regio-tech.at/page.cfm?vpath=index 
 
Ami a helyi vállalkozók, mint attraktív munkáltatók piaci megjelenésén dolgozik. Tulajdonképpen 
a helyi szolgáltatók népszerűsítése jelenhet meg célként. 
 
Javasoljuk, hogy a érdekes projektek megtekintésére, szervezzünk rövid tanulmányutakat. 
 
Prioritási javaslatunkat úgy állítottuk össze 
 

1. BBKKE - Nemesgörzsönyért Közalapítvány – Litér Önkormányzata: Helyi értékek és vidéki 
hagyományok közös ápolása. (értékfelmérés, közösségfejlesztés, Érték és minőség 
közösségi program elterjesztése és a böllérfesztivál közös megrendezésének folytatása) 

2. BBKKKE - Balatonfőkajár – (Velencei Tó TE érségéből) Gasztronómiai értékeink a 
közösségi fejlődés szolgálatában (gasztroutak - rendezvény - főzőtanfolyamok, közös 
gasztro kiadvány készítése) 

3. Jásd-Tés-Bakonynána (élményturista útvonal kialakítása a Római fürdő területén) 
4. Helyi termék előállító kisműhelyek mintaprojektje, bemutató programok, önellátás és 

fenntarthatóság tudásátadása az ifjúsági korosztálynak. Vállalkozói együttműködésre 
alapozva.  

5. LEADER HACS-ok marketing és önfejlesztő együttműködése, mintaprojektek kialakítása – 
(egy szakmai megbeszélést folytattunk, az együttműködők még körvonalazódnak.) 

 
Amennyiben az első 3 projekt pályázati részanyagait június 20-ig megkapjuk. 
 
A pályázatok benyújtásának első határnapja 2017. július 27. 
A kérelmek benyújtása eddig a határnapig mindenképpen szükséges.  
Kérjük a közgyűlést a prioritási sorrend jóváhagyására 
 
…/2017 (05.03) Közgyűlési határozat 
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy  

1. az alábbi prioritásban kezdi meg a térségek közötti együttműködési projektek szervezését: 
a. BBKKE - Nemesgörzsönyért Közalapítvány – Litér Önkormányzata: Helyi értékek és 

vidéki hagyományok közös ápolása. (értékfelmérés, közösségfejlesztés, Érték és 
minőség közösségi program elterjesztése és a böllérfesztivál közös 
megrendezésének folytatása) 

b. Jásd-Tés-Bakonynána (élményturista útvonal kialakítása a Római fürdő területén) 
c. BBKKKE - Balatonfőkajár – (Velencei Tó TE térségéből) Gasztronómiai értékeink a 

közösségi fejlődés szolgálatában (gasztroutak - rendezvény - főzőtanfolyamok, 
közös gasztro kiadvány készítése) 
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d. LEADER HACS-ok marketing és önfejlesztő együttműködése, mintaprojektek 
kialakítása – (egy szakmai megbeszélést folytattunk, az együttműködők még 
körvonalazódnak.) 

e. Helyi termék előállító kisműhelyek mintaprojektje, bemutató programok, önellátás 
és fenntarthatóság tudásátadása az ifjúsági korosztálynak. Vállalkozói 
együttműködésre alapozva. 

2. Az együttműködés feltétele, hogy a partnerek pályázati részanyagaikat június 20-ig 
átadják az egyesület munkaszervezete számára 

3. Nemzetközi együttműködés előkészítésre tanulmányutakat szervez a helyi termékek, 
szolgáltatások népszerűsítése, közösségi értékesítési csatornák vizsgálata, 
fenntarthatóság, klímabarát települések, employer branding témakörében. 

 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Kontics Monika munkaszervezet vezető 
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