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ELŐTERJESZTÉS 

HFS tervezés 2023-2024 

 

Az Európai Unió 2022.11.07-én elfogadta a KAP Stratégiai tervet, mely 2023-tól felváltja a 

Vidékfejlesztési Programot. 

A Magyar Kormány kötelezettsége, hogy 12 hónapon belül a LEADER HACS-ok Helyi Fejlesztési 

Stratégiáit elfogadja. 

A KAP ST alapján a jelenleg működő rendszer és szervezet az Irányító Hatóság és Közreműködő 

szervek szintjén nem változik. 

Az IH egy tervezési segédlet tervet juttatott el a jelenlegi HACS-okhoz, mellyel a tervezés 

megkezdhető. 

 

Sem végleges tervezési útmutató nem készült még, sem előzetes elismerési eljárás nem került 

lefolytatásra, így sem a tervezési terület, sem a fejlesztési forrás nincs meghatározva, nincsenek 

releváns területre előkészített statisztikai adatok. 

 

Ezen a nehezített terepen kell úgy tervezni, hogy a HFS 1.0 változatának leadási határideje, 

2023.01.15. 

 

2022.12.21-től 2023.01.09-ig az IH-nál munkavégzés nem történik, kapcsolattartó nem lesz 

elérhető. 

A 2023-as évre TO és Együttműködési megállapodás még ne érkezett, de ha megérkezne akkor 

a záró kifizetési kérelem benyújtásának határnapja is 2022.01.15. lesz. 

 

A munkaszervezet a stratégia tervezés előkészítését megtette 2022.11.10-én 

https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2022-11-10/Megkezdjuk-a-2023-2027-programozasi-

idoszak-tervezeset 

 

Projektötlet gyűjtés kezdődött: 

https://forms.gle/tKkUCkR4m3hfnGhi7  

 

Témaspecifikus munkacsoportokba jelentkezés: 

https://forms.gle/EagiAGvExCztF3Ra9 

 

Online tervezési fórumok: 
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https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2022-11-30/HFS-tervezes-2023-2027 

 

https://forms.gle/Ln5YneBeCh4TQsbv5 

 

A Bakony és Balaton KKKE térségében au ismert útmutató tartalma alapján 3 fő fejlesztési 
irányt tervezünk a  korábbi tapasztalatokra és projektekre építve továbbvinni: 
 
- Vállalkozásfejlesztési programok, elsősorban női vállalkozók támogatása, valamint új 
tevékenységi körök - new business - területeken 
- helyi közösség és identitás építés, elsősorban smart village projektek előkésztése, stratégia 
elkészítés, fenntarthatósági mikroprogramok támogatása, közösségi rendezvények célfókusszal 
- női célcsoportspecifikus és tehetséggondozó programok támogatása - elsősorban a HACS saját 
projektjeiként, valamint kisebb kapcsolódó programok támogatásával. 
 
Emellett tervezzük térségek közötti és nemzetközi együttműködési programok megvalósítását. 
 

A lehatárolásokra való tekintettel nem támogathatunk olyan tevékenységeket, melyek egyéb 

forrásokból lennének finanszírozhatók, így kiemelten helyi mezőgazdasági termelők támogatása, 

Magyar Falu és Magyar városok program, NKA, TOP+ és egyéb OP-k. 

 

A LEADER program célindikátora továbbra is a megteremtett munkahelyek száma. 

A támogatható projektek megítélésének alapja a közösségi együttműködés megvalósulása lesz. 
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…/2022 (12.29.) Közgyűlési határozat 

 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az alábbi határozatot hozza:  

1. Úgy dönt, hogy az előterjesztésben jelölt szakmai irányoknak megfelelően tervezi meg Helyi Fejlesztési 

Stratégiáját (HFS) a 2023-202-es évre. 

2. A tervezési terület:  

1 Alsóörs 

2 Balatonfőkajár 

3 Balatonfűzfő 

4 Balatonkenese 

5 Berhida 

6 Csajág 

7 Felsőörs 

8 Hajmáskér 

9 Jásd 

10 Királyszentistván 

11 Küngös 

12 Litér 

13 Ősi 

14 Öskü 

15 Papkeszi 

16 Pétfürdő 

17 Sóly 

18 Szentkirályszabadja 

19 Tés 

20 Vilonya 

A lakosságszám a KSH 2023.01.01-es adatai alapján kerül meghatározásra. 

 

3. HFS 1.0 tervezési kerete 800 millió Ft, működési forrás 20% 

4. Közvetlen és közvetett gazdaságfejlesztési forrás legalább a fejlesztési forrás 50%-a 

5. Vállalt munkahelyek száma az IH iránymutatása szerint. 

6. Támogatási intenzitások a jogszabályok által engedett maximum határon kerülnek megállapításra. 

7. Támogatható szervezetek intézkedésenként kerülnek meghatározásra. 

8. A stratégia tervezésével és a közösségi folyamat lebonyolításával a munkaszervezetet bízza meg, vezető 

tervezőnek kijelöli a munkaszervezet vezetőjét. 

9. Felhívja a tervezők és tagok figyelmét, egyben kéri segítségüket a tervezési folyamat minél szélesebb 

nyilvánosság előtt történő megvalósítására. 

10. A HFS részeredményeinek és fejezeteinek megvitatását és elfogadásának jogát az elnökségre ruházza át. 

11. A munkaterv kialakításánál az IH mindenkori útmutatását kell figyelembe venni 

Felelős: elnök és munkaszervezet vezető 

Határidő: folyamatos 

 

Pergő Margit sk 

elnök 

 

Készítette 

Kontics Monika munkaszervezet vezető 
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