VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 22/2014. (IV. 17.) MÖK határozat
Tárgy: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 4.0 verzió) tématerületeihez
illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadása
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése:
1. a határozat mellékletét képező – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP 4.0 verzió) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési
részprogram I. fázis – dokumentációban foglaltakat az alábbi indikatív forrás
felosztással jóváhagyja:
S.sz.
1.

2.

3.

4.
5.

Részprogramok
Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és
infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében
(Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek,
Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok
fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)
Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó
szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és
szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések
érdekében
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének
ösztönzése – kézműipar, termelői piacok, termelői polcok
elterjesztése illetve a Vállalkozások online megjelenésének
támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű
közlekedésfejlesztés
ÖSSZESEN

Forrás

33 %
(7 113 MFt)
20 %
(4 311 MFt)
8%
(1 724 MFt)
14 %
(3 018 MFt)
25 %
(5 389 MFt)
100.0 %
(21 555 MFt)

2. felhívja a tervezésben közreműködők figyelmét, hogy megyei területfejlesztési
program egyeztetési anyagának készítése, valamint a megyei gazdaságfejlesztési
részprogram II. fázis projektfejlesztés kidolgozása során a TOP tématerületeihez
illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram I. fázis elfogadott
anyaga szerinti változtatásokat figyelembe kell venni.
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3. a közgyűlés javasolja Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális negyed projekt CLLD
fejlesztésként történő megvalósítását.
4. a közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. pontja szerint
jóváhagyott dokumentációt és a 3. pont szerinti javaslatát küldje meg a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére.

Határidő:
Felelős:

1., 2. pont esetében folyamatos, 3., 4. pont esetében 2014. április 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző
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22/2014. (IV.17.) MÖK határozat melléklete

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP 4.0 verzióhoz illesztve)
Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram

2014. április 10.
I. fázis
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Bevezetés
A 2014-2020-as időszak tervezésére vonatkozóan a megyei önkormányzatok kialakítják
területfejlesztési programjukat.
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) által kiadott „Iránymutatás a megyei szintű
tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” dokumentum
kimondja, hogy „…a megyéknek a TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési
részdokumentum kidolgozásának I. fázisában azonosítaniuk kell a térség szempontjából
kiemelt
jelentőségű,
a
majdani
TOP-ból
megvalósítható
területfejlesztési
részprogramjaikat…”. Ennek keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megfogalmazta a
megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, aminek fő célkitűzéseit öt projektcsomagban
irányozta elő. Jelen dokumentumban ezek a projektcsomagok kerülnek bemutatásra.
A részprogram általános logikájának bemutatása
1.
Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a
munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek,
Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV-k
támogatása)
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül
o a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás
bővítésével
o a térségi és helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
o kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
o térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló,
fenntartható térszerkezet kialakítása
o vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a
vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása,
és újbóli fejlődési pályára állítása
célokhoz illeszkedik a projektcsomag.
A projektcsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:
Veszprém megyében 10 Ipari Park címmel rendelkező terület helyezkedik el, ezek különböző
nagyságrendben és színvonalon működnek. Komoly hiányossága valamennyi Veszprém megyei
Ipari Parknak és ipari területnek is a szolgáltatások hiánya. Magyarországon is komoly verseny
folyik az új befektetőkért, s csak azok a települések, ipari területek, Ipari Parkok tudnak
versenyképesek lenni, amelyek a befektetési terület mellett komplex szolgáltatást kínálnak.
Veszprém megye gazdaságának legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ágazata a turisztika
–s az ehhez kapcsolódó ágazatok (pl. gyógyászat, helyi termék előállítás). A jövőben erre a
tevékenységre sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni.
2.
Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a
turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések
érdekében
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül
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o a gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás
bővítésével
o a térségi és helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
o egészséges társadalom megteremtése
o közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
o térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló,
fenntartható térszerkezet kialakítása
o kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
o a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
o vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a
vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása,
és újbóli fejlődési pályára állítása
o a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
o természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme
célokhoz illeszkedik a projektcsomag.
A projektcsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:
A megye speciális idegenforgalmi adottságú területe a Balaton partvidékének Veszprém megyei
szakasza, amely a megyébe a legtöbb szálláshelyet is igénybe vevő vendéget, köztük jelentős
számban külföldieket csábít. A gazdag turisztikai potenciállal, vagy sajátos értékekkel
rendelkező települések az idegenforgalom legfőbb haszonélvezői. A tradicionális turisztikai
központok egyrészt a Balatonhoz kapcsolódnak közvetlenül vagy háttértelepülésként. Másrészt a
megye több kisvárosa egyedi arculatával és speciális turisztikai kínálatával emelkedik ki. Fontos
a turisztikai attrakciókat kiszolgáló vállalkozások ösztönzése a tekintetben, hogy fejlesztéseik,
bővítéseik a szezonalítás csökkentése érdekében olyan irányúak legyenek, mellyel helyben
biztosítani tudják egész évi megélhetésüket, esetleg a szolgáltatások bővítése révén munkahelyet
teremtenek.
A megye idegenforgalmában a vonzó tényezők között a gazdag természeti, táji értékek és a
kultúrtörténeti, építészeti emlékek, látnivalók egyaránt kiemelkedő szerepet töltenek be. A
bakonyi erdők a pihenés mellett az aktív turizmus sajátos lehetőségeit (pl. lovaglás, vadászat,
kerékpározás, gyalogos túrázás) is kínálják. A Magas-Bakony kiemelkedő turisztikai jelentőségű
terület.
Veszprém megye számára a turizmus hosszú távon is húzóágazat. A magyar kultúra tradíciói jó
alapot jelentenek a kulturális turizmusnak is, ezek azonban nincsenek kellően kihasználva. A
magyar kultúra ezeréves hagyományaira építő kulturális turizmus területén a kínálat ma már
sokszínű, a rendezvények azonban regionális és járási szinten koordinálatlanok, illetve nem
rendelkeznek megfelelő marketinggel. Indokolt ezért a kínálat szélesítése és minőségi irányban
történő fejlesztése a potenciális kulturális vonzerők fejlesztése és összekapcsolása által,
kiegészítve a bor és gasztronómiai turizmussal, ami elsősorban történelmi borvidékeinken
valósulhat meg. Ezen felül kultúrtörténeti, egyházi emlékeinkre alapozva, azok megőrzését és
bemutathatóságát biztosítva további lehetőségek használhatók ki.
A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésének
lehetőségével (kerékpáros-, kulturális és konferenciaturizmus, vízi- és horgászturizmus,
wellness-, gyógy- és lovas turizmus, bor-, gasztronómiaturizmus, bakancsos turizmus, téli
sportok, stb.), a térségi turisztikai hálózatok kialakításával, megerősítésével növelhető a
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látogatók száma, a tartózkodási idő hossza. Mindezek eredményeképpen pedig a helyben
foglalkoztatottak száma növelhető.
3.
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, Termelői
piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének
támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül
o vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a
vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása,
és újbóli fejlődési pályára állítása
o kreatív, tudás alapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
o közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
o térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló,
fenntartható térszerkezet kialakítása
o gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás
bővítésével
célokhoz illeszkedik a projektcsomag.
A projektcsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:
A helyi termékek előállításánál a jelentős számú turista - mint potenciális vevő - jelentkezik,
ezért kiemelten kell kezelni a termékek piacra történő előállítását és juttatását.
A természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése,
természet közeli erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése, a térség tradicionális mezőgazdasági
termelésének ösztönzése, termelési feltételeinek megőrzése (pl. biogazdálkodás, szőlőtermesztés,
kézműipar, olajpréselés-sajtolás, kézműipar, évszázados munkakultúra, szőlő- és
gyümölcskultúra, stb.) a helyi termelők által.
A régió magasan erdősült hegy- és dombvidéki területein a fenntartható fejlesztés része a falusi
és aktív turizmus, ökológiai alapú mezőgazdaság, helyi jelleggel bíró termékeket előállító
mikrovállalkozások, többcélú integrált és fenntartható erdőhasználat. A „vidék” gazdagságát, ahol speciális lehetőségek akadnak a versenytársak tömegtermelési tradícióihoz viszonyítva -, a
helyi speciális termékek sokrétű, széles kínálata jelenti.
A projektcsomag keretén belül fejlesztésre kerülhet az üveg- és porcelánipar a hungarikumok és
az egyedi gyártási eljárással készülő exportképes termékcsoportok bővítésével, a faipar és
bútorgyártás a magas erdősültségre és a kialakult munkakultúrára, a helyi erőforrásokra
alapozva. A kis- és középvállalkozások, családi gazdaságok erősítésével, a biztonságos
élelmiszerellátás biztosításával és a helyi gazdaság megerősítésével a helyi közösségek autonóm,
önfenntartó, öngondoskodó erejének a helyreállítása eredményezhető, elsősorban a megye vidéki
térségeiben. A gyógy-, termálvizek, a mikroklíma, a helyben megtermelt gyógyító- és éltető
termékek, valamint a szabadidő aktív eltöltését segítő szolgáltatások egész évben várják a
látogatókat és gyógyítják, frissítik a megyében élőket.
A speciális helyi és térségi termékek előállításának, helyi termékláncba való integrálásának
támogatása, a helyi termékek termesztése, a helyi élelmiszer-feldolgozás, mezőgazdasági
termékutak kialakítása is feladat.
Helyi gazdaságfejlesztés részei:
 Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés
 Kézműves ipar és program
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 Szövetkezés-fejlesztés program
 Helyi vállalkozásfejlesztés, szociális gazdaság program
A termékutak, útvonalak a megye sajátos termékeit előállító térségeit fűzik fel, illetve az egyes
térségeken belül a helyi termékeket előállító vállalkozók, gazdaságok felkeresését teszik
lehetővé, kóstolókkal, bemutatókkal, egyéb programokkal kiegészítve.
Az „Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program keretében a helyi oktatási-nevelési
intézmények számára alapanyagok, élelmiszerek biztosíthatók. A helyi gazdálkodói termékek
stabil piacra juttatásának módja a közvetlen vagy kereskedelmi értékesítés mellett, hogy az egyes
településeken működő közintézmények legyenek a helyben megtermelt termények és
feldolgozott termékek egy részének felvásárlói. Beszállítói szerződésekkel a helyi gazdálkodók
termékeik állandó és kiszámítható átvételére számíthatnak, ami a megélhetésük stabilitását
javítja.
4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül
o egészséges társadalom megteremtése
o közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
o vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás, a
vidék élhetőségének és életképességének fokozása, e térségek leszakadásának megállítása,
és újbóli fejlődési pályára állítása
célokhoz illeszkedik a projektcsomag.
A projektcsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:
A bölcsődei, óvodai ellátás bővítése, az elérhetőségük javítása, ezek színvonalának emelése
kulcsfontosságú feladat.
A bölcsődei ellátás tekintetében a kapacitásnövelés, míg az óvodai ellátás tekintetében
elsősorban az infrastruktúra, a szolgáltatás minőségi javítása szükséges. A fejlesztések által a
helyben vagy városi térségben élők munkába állására lehetőség nyílik a gyermekek
elhelyezésével, illetve a konkrét beruházás munkahelyet is generál/megőriz. Tulajdonképpen a
bölcsődei-, óvodai férőhelyek bővítése, a fiatal anyáknak a munka világába való könnyű
visszavezetése, a gyerekek képességeinek fejlesztése a projektcsomag fő célja.
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5.
A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója célrendszerén belül
o a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése
o térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló
fenntartható térszerkezet kialakítása
o a városok és várostérségek összehangolt, integrált fejlesztése
o funkcionális központok elérhetőségének javítása
o út-, kerékpárút hálózat fejlesztés
o közösségi közlekedés fejlesztése (busz és vasút)
A projektcsomag indokoltsága a megyei helyzetfeltárás és koncepció megállapításai alapján:
Az elérhetőség biztosításának egyik eszközeként a közlekedésnek hozzá kell járulnia a
társadalmi és gazdasági célok megvalósulásához. Ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő
minőségű, mennyiségű, valamint a területi sajátosságokat figyelembe vevő és a megyei
fejlesztési célok teljesülését elősegítő és támogató közlekedési rendszer jöjjön létre. A konkrét
fizikai kapcsolatok hiánya akadályozza a térségeket, valamint a várost és térségét, a település és
gazdasági övezet közötti kapcsolatot, továbbá a nem megfelelő minőségű hálózati elemek a
településeket gazdasági potenciáljuk kiaknázásában.
A mobilitás lehetőségének biztosítása kiemelt fontosságú Veszprém megyében a munkahelyek
és foglalkoztató központok elérhetőségének szempontjából, elsősorban a foglalkoztatás növelése
érdekében.

Projektcsomagok egymásra épülése, szinergikus hatása
A projektcsomagok összeállítása során kiemelt cél, hogy a megyében a foglalkoztatás javuljon.
Ennek elősegítése érdekében az önkormányzati érdekeltségű gazdasági területek fejlesztése
történik meg. Az attrakció-bővítő turisztikai fejlesztések a vállalkozói szféra lehetőségeit
erősítik. Itt főleg az önfoglalkoztató, kisebb szálláshelyek folyamatos vendégekkel történő
ellátására koncentrál a program, ezzel a térségben ösztönözhető a foglalkoztatás növekedése.
Ezen célokat szolgálja a helyi termékek és kézműipar ösztönzése is. A bölcsődei és óvodai
fejlesztések közvetett módon ösztönzik a munkába való visszatérést. Mindezen
gazdaságfejlesztő- és foglalkoztatás bővítő tevékenységek alapja és kiegészítése a rossz
minőségű alsóbb rendű úthálózat fejlesztése, a biztonságos közlekedés kialakítása, erősítése.
Az egyes projektcsomagok egymástól nem választhatók szét, szorosan, több ponton
kapcsolódnak egymáshoz, köztük jelentős kapcsolatok állnak fenn. Ennek tudatában javasolt
azokat együttesen, jól megalapozott rendszerben kezelni.
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Sorszám
1.

Fejlesztési
csomagokhoz
Támogatási
Projekt
Kijelölés
Kedvezményezetti
kapcsolódó
forma
megnevezése
típusa
kör meghatározása
számszerűsíthető
megnevezése
(indikátor) vállalás(ok)
számszerűsítve
Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari Parkok, ipari területek, barnamezős területek,
Innovációt segítő inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve KKV támogatása)
Támogatásban részesülő
1301/2013/EU
Gazdasági és
pályázat
vissza nem
önkormányzati
Projektötlet
vállalkozások száma,
rendelet 5. cikk
üzleti
térítendő
tulajdonú, vagy
szinten
vissza nem térítendő
8 b): a
környezet
támogatás
többségi
támogatásban részesülő
foglalkoztatásjavítása
önkormányzati
barát növekedés vállalkozások száma
tulajdonú Ipari
elősegítése a
Parkok,
folyamatos
saját belső
kis- és
potenciál
középvállalkozók,
kifejlesztése
képző szervezetek,
által, az adott
meglévő és tervezett
területeket
Innovációs
(8) a
érintő területi
központok
foglalkoztatás
33%
előmozdítása és stratégia
Térségi
pályázat
vissza nem
meglévő és tervezett
Támogatásban részesülő
Projektötlet
részeként,
(7 113 M
a munkaerő
kísérleti
térítendő
inkubátor házak,
vállalkozások száma,
szinten
beleértve a
Ft)
mobilitásának
fejlesztések
támogatás
kis- és
a foglalkoztatás
hanyatló ipari
támogatása
támogatása,
középvállalkozók,
növekedése a támogatott
régiók
elsősorban a
képző szervezetek,
vállalkozásoknál
átalakítását,
turisztika,
meglévő és tervezett
valamint az
helyi termék
Innovációs
folyamatos
egyes természeti
és gyógyászat
központok
és kulturális
szakterületen
erőforrások
fejlesztését,
illetve az
ezekhez való
hozzáférhetőség
javítását;
Fejlesztési
csomag
jelenlegi
előkészítettségi foka

Fejlesztési
csomag
időbeli
ütemezése

Fejlesztési
csomagok
költségigénye

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
meghatározása

Kapcsolódó EU
beruházási
prioritás
megnevezése
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Sorszám
2.

Fejlesztési
csomagokhoz
Támogatási
Projekt
Kijelölés
Kedvezményezetti
kapcsolódó
forma
megnevezése
típusa
kör meghatározása
számszerűsíthető
megnevezése
(indikátor) vállalás(ok)
számszerűsítve
Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltató fejlesztés a turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések
érdekében
Támogatásban részesülő
1301/2013/EU
folyamatos
(8) a
A tematikus
Projektötlet
pályázat
vissza nem
önkormányzatok,
vállalkozások száma,
rendelet 5. cikk
foglalkoztatás
utakhoz
szinten
térítendő
vállalkozók,
a foglalkoztatás
előmozdítása és 8 b): a
kapcsolódó
támogatás
önkormányzati
növekedése a támogatott
foglalkoztatása munkaerő
turisztikai
tulajdonú cégek,
barát növekedés vállalkozásoknál
mobilitásának
szolgáltatások
egyesületek,
elősegítése a
támogatása
fejlesztése
civil szervezetek
saját belső
(3) a kis- és
város, kastély, vár,
középvállalkozá potenciál
borászat, egyházi
kifejlesztése
sok, versenylétesítmények
által, az adott
képességének
üzemeltetői,
területeket
javítása
TDM menedzsment
érintő területi
szervezetek,
stratégia
20%
egészségügyi
részeként,
(4 311 M
intézmények, orvosok
beleértve a
Ft)
szolgáltatók,
hanyatló ipari
egyházak,
régiók
helyi szakiskolák,
átalakítását,
boros gazdák,
valamint az
erdészet,
egyes természeti
szövetkezetek
és kulturális
erőforrások
fejlesztését,
illetve az
ezekhez való
hozzáférhetőség
javítását
Fejlesztési
csomag
jelenlegi
előkészítettségi foka

Fejlesztési
csomag
időbeli
ütemezése

Fejlesztési
csomagok
költségigénye

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
meghatározása

Kapcsolódó EU
beruházási
prioritás
megnevezése
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Sorszám
3.

Fejlesztési
csomagokhoz
Támogatási
Projekt
Kijelölés
Kedvezményezetti
kapcsolódó
forma
megnevezése
típusa
kör meghatározása
számszerűsíthető
megnevezése
(indikátor) vállalás(ok)
számszerűsítve
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése - kézműipar, termelői piacok, termelői polcok elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének
támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
Támogatott
Helyi
Projektötlet
pályázat
vissza nem
helyi termelők,
folyamatos
(8) a
1301/2013/EU
vállalkozások száma
termékek
szinten
térítendő
Veszprém Megyei
foglalkoztatás
rendelet 5. cikk
gyártásának és
támogatás
Népművészek
bővítése és a
8 b): a
piacteremtésén
Egyesülete,
munkaerő
foglalkoztatásek ösztönzése
vállalkozók,
mobilitásának
barát növekedés
- kézműipar
önkormányzat,
támogatása
elősegítése a
TDM szervezetek,
saját belső
egyesületek
potenciál
kifejlesztése
folyamatos
Támogatott
Termelői
Projektötlet
pályázat
vissza nem
helyi termelők,
által, az adott
vállalkozások által
piacok,
szinten
térítendő
őstermelők,
területeket
teremtett új munkahelyek
termelői
támogatás
egyének,
érintő területi
száma
polcok
Termelő, Értékesítő
stratégia
8%
elterjesztése
és Szolgáltató
részeként,
(1 724 M
Szövetkezet,
beleértve a
Ft)
„Hangya”
hanyatló ipari
szövetkezetek,
régiók
vállalkozók,
átalakítását,
önkormányzat,
valamint az
TDM szervezetek,
egyes természeti
egyesületek
és kulturális
erőforrások
fejlesztését,
illetve az
ezekhez való
hozzáférhetőség
javítását;
Fejlesztési
csomag
jelenlegi
előkészítettségi foka

Fejlesztési
csomag
időbeli
ütemezése

Fejlesztési
csomagok
költségigénye

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
meghatározása

Kapcsolódó EU
beruházási
prioritás
megnevezése
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Fejlesztési
csomag
jelenlegi
előkészítettségi foka

Kijelölés
típusa

Támogatási
forma
megnevezése

Kedvezményezetti
kör meghatározása

Fejlesztési
csomag
időbeli
ütemezése

Fejlesztési
csomagok
költségigénye

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
meghatározása

Sorszám

Projekt
megnevezése

4.

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
gyermekjóléti
Projektötlet
pályázat
vissza nem
települési
folyamatos
(11) az
alapellátás
szinten
térítendő
önkormányzat,
intézményi
fejlesztése
támogatás
egyesületek
kapacitás
nonprofit
javítása és
vállalkozások,
hatékony
egyházak,
közigazgatás
alapítványok

14%
(3 018 M
Ft)

Kapcsolódó EU
beruházási
prioritás
megnevezése
1301/2013/EU
rendelet 5. cikk
8 b): a
foglalkoztatásbarát növekedés
elősegítése a
saját belső
potenciál
kifejlesztése
által, az adott
területeket
érintő területi
stratégia
részeként,
beleértve a
hanyatló ipari
régiók
átalakítását,
valamint az
egyes természeti
és kulturális
erőforrások
fejlesztését,
illetve az
ezekhez való
hozzáférhetőség
javítását

Fejlesztési
csomagokhoz
kapcsolódó
számszerűsíthető
(indikátor) vállalás(ok)
számszerűsítve
Támogatott
gyermekgondozási és
oktatási intézmények
kapacitása

14

Fejlesztési
csomag
jelenlegi
előkészítettségi foka

Kijelölés
típusa

Támogatási
forma
megnevezése

Sorszám

Projekt
megnevezése

Kedvezményezetti
kör meghatározása

5.

A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű közlekedésfejlesztés
MellékútProjektötlet
pályázat
vissza nem
önkormányzatok,
hálózat
szinten
térítendő
állami tulajdonú út
felújítása,
támogatás
esetében a közút
korszerűsítése
kezelő

Fejlesztési
csomag
időbeli
ütemezése

Fejlesztési
csomagok
költségigénye

folyamatos

25%
(5 389 M
Ft)

Kapcsolódó EU
tematikus
célkitűzés
meghatározása

Kapcsolódó EU
beruházási
prioritás
megnevezése

(8) a
foglalkoztatás
bővítése és a
munkaerő
mobilitásának
támogatása

1301/2013/EU
rendelet 5. cikk
8 b): a
foglalkoztatás
barát növekedés
elősegítése a
saját belső
potenciál
kifejlesztése
által, az adott
területeket
érintő területi
stratégia
részeként,
beleértve a
hanyatló ipari
régiók
átalakítását,
valamint az
egyes természeti
és kulturális
erőforrások
fejlesztését,
illetve az
ezekhez való
hozzáférhetőség
javítását

Fejlesztési
csomagokhoz
kapcsolódó
számszerűsíthető
(indikátor) vállalás(ok)
számszerűsítve
Felújított útszakasz
hossza

Veszprém megye
Előzetes megyei gazdaságfejlesztési és megyei foglalkoztatási, humán fejlesztési irányok
1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei gazdaságfejlesztési
részprogram
Projektcsomag címe

1. Ipari és gazdasági területek, telephelyek szolgáltatás és
infrastruktúra fejlesztése a munkahelyteremtés érdekében (Ipari
Parkok, ipari területek, barnamezős területek, Innovációt segítő
inkubátorházak, Tudományos parkok fejlesztése, bővítése illetve
KKV támogatása)
2. Fejlesztési irány célja

A gazdasági és az üzleti környezet javítása érdekében a jellemzően önkormányzati tulajdonban
lévő Ipari Parkok, illetve barnamezős területek még szükséges infrastrukturális hátterének
kiépítése, fejlesztése, hasznosítása, a technológiai parkok, ipari és gazdasági övezetek
szolgáltatásfejlesztése és infrastruktúra fejlesztése elsődlegesen a meglévő kapacitáshoz
kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása a cél.
Az üzleti infrastruktúra-fejlesztéseket kiegészíthetik a térségben működő helyi érdekű, elsősorban
a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő és- megtartó beruházásai. A vállalkozások eszköz, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztéseinek, marketing tevékenységeinek támogatása
valósulhat meg elsősorban a TOP által preferált célterületeken: turisztika, helyi termékek
előállítása, piacra jutása, gyógyászat tekintetében.
3. Fejlesztési irány rövid tartalma
OP
besorolás
A gazdasági és az üzleti környezet javítása érdekében a jellemzően önkormányzati tulajdonú
létesítmények, területek szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztése, bővítése a cél. Például:
 telephelyfejlesztés, iparterületekhez kapcsolódó feltáró utak kialakítása az
önkormányzati tulajdonú Ipari Parkokban, a foglalkoztatás növelése érdekében
 hálózati gazdaságfejlesztés, KKV fejlesztéssel foglalkozó szervezetek
infrastruktúrájának megteremtése. Célterületek: meglévő épületek felújítása,
infrastruktúrafejlesztés, új épületek és infrastruktúra létrehozása, innovációs
központok, a működési feltételeket biztosító eszközök beszerzése, alacsony
működési költségeket biztosító energetikai beruházások
 vállalkozások fizikai infrastruktúrájának támogatása (technológiai fejlesztés,
marketing, stb.)
 innovációs központok és inkubátorházak, műhelyek létrehozása, közös
eszközpark, laborok, teszt központok kialakítása
 a szakképzési rendszer összehangolása az ipartelepítési irányokkal
Térségi kísérleti fejlesztések támogatása, a megyei kis- és középvállalkozások technológiai
fejlesztését és innovációját támogató program, elsősorban a turisztika, helyi termék és
gyógyászat szakterületen:
 megyei innovatív eredmények helyi hasznosításának elősegítése, innovációs
eredmények disszeminációja
 tudás intenzív üzleti szolgáltatások fejlesztése: innovációs eredmények piaci
hasznosításának elősegítése, innovációs kapacitások és intézményi-üzleti
szereplők összekapcsolása, belső és külső kapcsolatrendszer-, hálózat fejlesztése
 megyei KKV fejlesztési tanácsadásként elérhető ismeretek átadása képzési
programokon keresztül: menedzsment ismeretek, innovációs készségek növelése,
beszállítói kapcsolatok támogatása

TOP 1

16


KKV együttműködések fejlesztése, hálózatosodás támogatása, marketing
eszközök fejlesztése

4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:
Gazdasági és üzleti környezet javítása
 önkormányzati tulajdonú, vagy többségi önkormányzati tulajdonú Ipari Parkok
 kis- és középvállalkozók
 képző szervezetek
 meglévő és tervezett innovációs központok
Térségi kísérleti fejlesztések támogatása, a megyei kis- és középvállalkozások technológiai
fejlesztését és innovációját támogató program, elsősorban a turisztika, helyi termék és gyógyászat
szakterületen
 meglévő és tervezett inkubátor házak
 kis- és középvállalkozók
 képző szervezetek
 meglévő és tervezett innovációs központok
5. Időbeli ütemezése
folyamatos
6. Előkészítettség foka
Projektötlet szinten
7. Projektcsomag költségigénye
33%
(7 113 M Ft)

17

1. Terület-

és
Településfejlesztési
gazdaságfejlesztési részprogram
Projektcsomag címe

Operatív

Program

(TOP)

megyei

2. Együttműködésekre épülő, a tematikus utakhoz kapcsolódó
szolgáltató
fejlesztés
a
turisztikai
vonzerőket
és
szolgáltatásokat érintő, összehangolt turisztikai fejlesztések
érdekében
2. Fejlesztési irány célja

A tematikus utak szélesebb körben való megismertetésére a marketingkommunikáció
elemeinek egész spektrumára szükség van, így juthat el igazán a célközönséghez. Az
idegenforgalom és elsősorban a tematikus utak által érintett területek komplex fejlesztése
hozzájárul a települések vonzerejének növekedéséhez, új munkahelyek létesítéséhez, hosszú
távon a bevételek növekedéséhez, az egyéb attrakciók látogatottságának bővüléséhez. Cél a
tematikus utakhoz kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése. Reális, valós potenciállal
rendelkező szolgáltatásfejlesztési igényeik támogatásával rejtett „export” valósul meg, hiszen a
vonzerők meglátogatásán és rekreációs célú szolgáltatások (pl. wellness szolgáltatások,
kirándulás, kulturális látnivalók) igénybe vételén túl a turista jelentős fogyasztást generál a
helyszínen. Ezzel hozzásegíti a vállalkozásokat és a helyi lakosságot olyan bevételekhez,
amelyek hozzájárulnak helyben maradásukhoz.
Egy tematikus út egyrészt a vendégek szempontjából a területi jellemző vonzerők hálózata,
melyek egy közös, területi jellegű témával kerülnek turisztikailag értékesítésre. Másrészt
szervezetileg tekintve egy ágazatokon átnyúló együttműködés (pl. önkormányzatok,
vállalkozások, múzeumok). A tematikus út tehát nem egy kötött útvonalat jelent, hanem egy
közös téma mentén összegyűjtött vonzerők közös megjelenését. Ennek megfelelően az út
állomásai szabadon látogathatóak, nincsenek számozott állomások, sem pedig kötött útvonalak.
Egy tematikus út mentén természetesen mód van több fajta termékcsomag kínálására, melyet
az út egy-egy célcsoportra specializáltan alakít ki. Ezen termékcsomagok már konkrétan
tartalmazzák a látogatónak nyújtott programot, a látnivalók bemutatásának sorrendjével, az
étkezési lehetőségekkel és szálláslehetőségekkel. A meglévő vendégfogadó látványpontok és
közvetlen környezetük fizikai, szolgáltatás tartalmi, turisztikai szakmai szempontú fejlesztése
és ennek szervezését elősegítő eszközök, módszerek kialakítása nagyon fontos. Meg kell
határozni a kiemelt látnivalókat a megyében, fel kell mérni a többi látnivalót, programokat,
nyitvatartási időt, a személyeket nevesíteni kell, akik a működtetésben szerepet vállalnak, a
látnivalók műszaki infrastruktúráját, ezek után lehet kialakítani a programcsomagba illesztett
egyes látogatói utakat.
Tematikus utak:
1. Borút hálózat létrehozása Veszprém megyében: a megye területén több történelmi és nagy
hagyománnyal rendelkező borvidék van, melynek helyi borút hálózata, minősítési rendszere és
vendégfogadásra kialakított hálózata valamilyen szinten működik. Ennek továbbfejlesztésére
javasolt a már működő rendszereket összekapcsolni és egységesíteni úgy, hogy azok helyi
sajátosságai megőrzésre kerüljenek (pl. célszerű vállalkozások bevonása, akár egységes pohár
és palack – (Ajka Kristály Üvegipari Kft., Halimba Üveggyár, stb., vidékre jellemző ételkínálat
és hozzá igazodó borok. A helyi ételekről és hozzá kapcsolódó borokról receptes könyv
készítése (helyi vendéglők és szakácsok, borászok bevonásával)).
2. Veszprém megyei „várút” és „kastélytúra” (Veszprém megyei várak helyszíneinek és kastély,
kúria, major helyszíneinek összekapcsolása): a kiemelkedő adottságot és még „épségben
megmaradt várainkat”, vagy a részben lerombolt várakat, mint értéket megmutathassa a megye.
A programcsomag célja, hogy a várhelyszínek egymást támogatva közös programok
szervezésével, kiadványok megjelentetésével, vártúrák indításával népszerűsítsék a történelmi
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emlékhelyeket. A helyi lehetőségek kihasználása, az adott várhoz kötődő hagyományok
újraélesztése fontos feladat, melyhez a szolgáltatások bővítése a vállalkozók bevonásával érhető
el.
Veszprém megyében gyönyörű kastélyok és kúriák találhatóak, melyekre tematikus látogatások
szervezhetőek kerékpárral, vagy egyéb módon. Cél, hogy minél több emberrel
megismertethetőek legyenek a sokszínű kastélyhelyszínek. A kastélyok jellemzően egyéb
hasznosítás alatt állnak, de múltját, történetét, lakóinak családtörténetét megismerhetné a
nagyközönség. Egy-két főbb kastély, mely a látogatókat, turistákat szolgálja, lehet a fő
mozgatórugó. A kastélyok nagyon különbözőek külső megjelenésük alapján. Ennek
tekintetében érdemes volna az építészeti stílusjegyek megismertetése a látogatókkal. Az
épületek részbeni felújítására, állagmegóvására, tematikus látogató helyek kialakítására lenne
lehetőség a vállalkozásokon keresztül és megfelelő programok szervezésével. A
megközelíthetőség és ismeretanyag összegyűjtésére, tematikus út kialakítására,
kerékpárosoknak napi utak kialakítására, szálláshellyel, látogatási pontokkal és útvonalakkal
történő ellátására van szükség. A helyi lehetőségek kihasználása, az adott kastélyhoz kötődő
hagyományok újraélesztése fontos, mindezen szolgáltatások a vonzerőket kiszolgáló és
terjesztő fejlesztések elősegítése, ösztönzése a cél a vállalkozásokon keresztül.
Veszprém megyei várak/várromok:
Bánd: Essegvár romjai
Csesznek: Cseszneki vár
Csobánc: Csobánc vára
Devecser: várkastély
Döbrönte: Szarvaskő vára
Hegyesd: Hegyesdi várrom
Nagyvázsony: Kinizsi-vár
Pápa: Eszterházy várkastély
Pécsely: Zádor-vár romjai
Somló: Somló vára
Sümeg: Sümegi vár
Szigliget: Szigligeti vár
Ugod: várrom
Várpalota (Thury-vár)
Veszprém: Veszprémi vár
Veszprém megyei kastélyok:
Badacsonytomaj: Szegedi Róza-ház
Bakonyoszlop: Esterházy-kastély
Balatonfüred: Esterházy kastély
Balatonfüred (Balatonarács): Széchenyi-kastély
Csetény: Holitscher-kastély
Csopak: Ranolder kastély
Dáka: Nádasdy-család és Batthyány Ilona kastélya
Devecser: Eszterházy család várkastélya
Doba: Erdődy-kastély
Gic: Jankovich kastély
Lesencetomaj: Nedeczky-kastély
Lovászpatona: Somogyi-kastély
Magyargencs: Széll-kastély
Nagyvázsony: Zichy-kastély
Nyírlakpuszta (Sümeg): Tarányi-kastély
Pápa: Esterházy-várkastély
Pápakovácsi: Somogyi-kastély
Szentkirályszabadja: Talián-Horváth kastély
Szigliget: Esterházy-kastély
Ugod: Esterházy-kastély
Várpalota: Zichy-kastély
Zirc: Akli-major barokk épületegyüttes
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3. Veszprém megyei „egyházi” út: tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltatás fejlesztések
kialakításának támogathatósága az egyházi értékek bemutatásához is szervesen kapcsolódik.
Számos templom, zsinagóga, egyházi érték, múzeum, kálvária, kegyeleti hely található a
megyében, melyhez kapcsolódóan számos kiegészítő szolgáltatás alakítható ki. Ehhez azonban
elengedhetetlen a kimagasló marketing tevékenység, tematikus utakként hálózatba szervezés,
hogy a kialakítandó szolgáltatások kihasználtsága biztosítható legyen. A programcsomag
független vallási hovatartozástól, ezért minden olyan épület, építmény, mely a vallások
gyakorlása során keletkezett, a projekt részeként kezelhető, bevonható. Fő célterületek pl. Zirc,
Tihany, Pápa, Sümeg-Balatonalmádi, Mária/Pálos/Szent Benedek-zarándokutakat érintő
települések.
3. Fejlesztési irány rövid tartalma
OP
besorolás

Alternatív és helyi gazdaságfejlesztés, valamint foglalkoztatás bővítés a
tematikus utakhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése révén:




















a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő, fogyasztásra irányuló
gazdaságfejlesztési lehetőségek elősegítése a helyben foglalkoztatás
elősegítése érdekében
foglalkoztatás megtartása és bővítése, gazdasági- és munkaerő piaci szereplők
együttműködésének segítése
későbbi fejlesztéseket támogató szolgáltatások igénybevétele, projektfejlesztés
kisipari szolgáltatások fejlesztése és ehhez kapcsolódó képzések újraélesztése
kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása
értékesítési akciók támogatása, fesztiválok szervezése
ellátást szolgáló vállalkozások kialakítása, területi identitásra épülő
gasztronómiai fejlesztések előmozdítása a célterületeken
a helyszíni vendég fogadás feltételeinek kialakítása, szolgáltatások fejlesztése,
látogató központok kialakítása, fejlesztése
a látványpontokból elérhető egyéb turisztikai kínálatok tematikus programmá
szervezéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, szolgáltatások fejlesztése
marketing támogatás, információs és irányítórendszerek fejlesztése
termékfejlesztés (turisztikai attrakciókhoz, hálózatokhoz kapcsolódóan, pl.
érmerendszer kialakítása – minden kastélylátogatás alkalmával helyi kitűzőt
kap a látogató (kastély képével), ez lenne a belépőjegy, ha összegyűjti az
összes kastélyét, ami a rendszerben van, ajándékot kap - helyi termékek
marketingjének és piacra történő bevezetésének elősegítése; helyi turisztikai
kedvezmény rendszer üzemeltetése a legfontosabb desztinációk
bekapcsolásával)
helyi szintű turisztikai promóció szervezése térségre jellemző arculat
hangsúlyozásával, együttműködve a térségi szervezetekkel, illeszkedve a
megye marketing stratégiájához
a turisztikai vállalkozások versenyképességéhez való hozzájárulás. A
térségben működő mikro-, kis-, valamint a kezdő turisztikai vállalkozások
számára üzletviteli, pályázati és marketing tanácsadás, segítség nyújtás
a szolgáltatások minőségbiztosítása, termékké szervezése és együttes piacra
vitele
jó gyakorlatok és átvehető, továbbfejleszthető módszerek, szolgáltatások
bevezetésének, bővítésének támogatása
a térségben meglévő turisztikai és egyéb vállalkozókkal, szolgáltatókkal való
együttműködés kialakítása (pl. wellness- és fitness központokkal, uszodákkal,
biztosítótársaságokkal, táplálék kiegészítő–
és gyógyszercégekkel,
nagyvállalatokkal, egészségügyi intézményekkel)
a vendéglátóegységek gazdaságélénkítése érdekében a helyi minőségi borok,
és termékek értékesítését meg kell oldani. A helyi vállalkozók bevonása és
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képzése, valamint érdekelté tétele is feladat
kapcsolódó
szolgáltatás
fejlesztési
lehetőségek
ösztönzése
(pl.
kerékpárkölcsönző hálózat létesítése, térségi „büfé” hálózat kialakítása helyi
ételek és alapanyagok felhasználásával, helyi borok terjesztése)

4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:
 települési önkormányzatok












vállalkozók pl. üvegipari, vendéglátó, szálláshely, várüzemeltető stb.
önkormányzati tulajdonú cégek
turista és természetbarát egyesületek
kerékpáros egyesületek
civil szervezetek
város, kastély, vár, borászat, egyházi létesítmények üzemeltetői
TDM menedzsment szervezetek
egészségügyi intézmények, orvosok
szolgáltatók
egyesületek, szövetségek: sportegyesületek, klubok. borút egyesületek, várak,
kastélyok, egyesületei stb.
 egyházak
 helyi szakiskolák: borászat, vendéglátás, szakács- és cukrász képzés, stb.
 boros gazdák
 erdészet
 szövetkezetek
5. Időbeli ütemezése
folyamatos
6. Előkészítettség foka
Projektötlet szinten
7. Projektcsomag költségigénye
20%
(4 311 M Ft)
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1. Terület-

és
Településfejlesztési
gazdaságfejlesztési részprogram
Projektcsomag címe

Operatív

Program

(TOP)

megyei

3. Helyi termékek előállításának és piacteremtésének
ösztönzése – kézműipar, Termelői piacok, termelői polcok
elterjesztése illetve a vállalkozások online megjelenésének
támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
2. Fejlesztési irány célja

Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar
Helyi termékek piacának megteremtése, helyi és területre jellemző hagyományok őrzése,
terjesztése.
Fontos, hogy a régmúlt kézműves iparát – mely a megyében jelenleg is nagy hagyománnyal
rendelkezik – újraélessze és terjessze.
Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése
A piac formálja az adott település karakterét, arculatát, turisztikai vonzerővel bír, gazdasági
erővel rendelkezik. Az emberek többsége ösztönösen törekszik arra, hogy a mai, egyre
gyorsuló, és egyre inkább elszemélytelenedő világunkban megőrizze saját településén azokat
a helyeket, amelyek a személyes kapcsolatteremtés lehetőségét megadják. Az egyik ilyen hely
a piac, a vásárhely. A piacok, vásárok tartásához jogok kapcsolódtak a történelem folyamán,
melyek napjainkra merev jogi szabályozásba torkolltak. A projektcsomagban olyan
helyek/helyszínek kialakítása, fejlesztése a cél, ahol a különböző termékek (pl.
mezőgazdasági – növény, állat, tejtermék) eladásra kerülhetnek.
A projektcsomagban a vidéki életformához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális
értékek megtartása, a falusi közösségekben megtestesülő értékek megőrzése fontos szerepet
kap.
Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
Az online megjelenéshez kapcsolódó tevékenységek az e-kereskedelmi tanácsadás, marketing
tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás keretein belül valósulhatnak meg.
3. Fejlesztési irány rövid tartalma
OP

besorolás
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar
Helyi termékekre koncentrálva a vidéken nagy hagyománya van a népi
mesterségeknek. Ennek megfelelően fontos, hogy a népi mesterségek területén pl:
fazekasság, majolika készítés, kovácsoltvas tárgyak készítése, fa tárgyak készítése
és használata, csuhéfonás, hímzés, nemezelés, üvegkészítés, szövés
hagyományainak megőrzése. A hagyományos tárgyak elterjesztése és azok
használata rendkívül fontos. Ezek előnyeire és tartósságára külön hangsúlyt kell
fektetni. A gyógynövények szedése, feldolgozása, lepárlása, alkalmazása is
rendkívül fontos.
A projektcsomag szakmák szerint összefogja a készítőket, helyi, tájra jellemző
használati tárgyakat és azok praktikus használati területüket. Pl. fazekasoknál a
káposztasavanyító tál, vagy különböző edények, csuprok, akár receptekkel, miket
és hogyan kell elkészíteni, miért jó a fa tál és vágódeszka, miért használjanak
inkább kovácsoltvas kertkaput és tárgyakat, miért jobb a háziszőttes? stb.
Fel kell térképezni, hogy helyben illetve a megyében hol lehet azokat értékesíteni
és ezeket az értékesítési pontokat kialakítani, vagy fejleszteni szükséges. A házi
lekvárokhoz egyedi csuprokat és szőtteseket lehet készíteni, hogy fogyasztás után
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újra lehessen hasznosítani, stb.
Erre vonatkozóan először
 telephelyfejlesztés – műhelyfelújítás, korszerűsítés
 kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása
 helyi termékekhez kapcsolódó tudatosítás, fogyasztás ösztönzés,
marketing tevékenység. Helyi termékek és termékcsomagok fejlesztése.
Szakmai együttműködések létrejöttének támogatása.
 helyi termékfeldolgozó, csomagoló kisüzemek fejlesztése, térségi
védjegyek kialakítása. Kapcsolódó tanácsadási programok kidolgozása.
 helyi értékesítési szövetkezetek létrehozása, városkörnyéki termelő és
értékesítő szövetkezetek innovatív (online értékesítés, logisztika)
megoldásainak fejlesztése, szociális szövetkezetek létrehozása és
fejlesztése
 értékesítési akciók támogatása, fesztiválok szervezése
 foglalkoztatás megtartása és bővítése, gazdasági- és munkaerő piaci
szereplők együttműködésének segítése
 gyakornoki programok kidolgozása fiatalok számára
 későbbi fejlesztéseket támogató szolgáltatások igénybevétele,
projektfejlesztés
 beruházás, fejlesztések és szakképzés összekapcsolása projekt szinten a
térségben, hosszú távú együttműködések ösztönzése
 kisipari szolgáltatások fejlesztése és ehhez kapcsolódó képzések
újraélesztése
 munkaerő-mobilitást, elvándorlást megakadályozó alternatív akciók
támogatása: a szakemberek helyben tartása érdekében támogatott
foglalkoztatás
 marketing eszközök fejlesztése, piacra jutás erősítése és ösztönzése
Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése
Helyi termelői piacok kialakítása, helyi termékpolcok lehetőségének ösztönzése
és megvalósítása. Elsődleges cél a piacozás hagyományának újjáélesztése.
Mai világunkban egyre több emberben fogalmazódik meg az igény arra, hogy
közvetlenül a termelőtől vásárolhassa élelmiszerét, természetes eredetű
nyersanyagokat, lehetőleg háztáji, kiskerti termesztésből, illetve ezekből a
nyersanyagokból hagyományos receptek alapján, lehetőleg vegyszermentesen,
házilag vagy helyi manufaktúrákban készülő terméket.
Ennek az igénynek a kielégítése egybevág azzal a szándékkal, amely a falusi
közösségek jövedelemviszonyainak kedvezőbbé tétele érdekében fórumot
(piacot) igyekszik teremteni a kis- és őstermelők számára, ösztönözve ezzel a
háztáji gazdálkodást is. A közvetlen értékesítés amellett, hogy a vevő számára
lehetővé teszi, hogy magától a termelőtől/készítőtől szerezzen információkat
tápláléka minőségéről/eredetéről, az eladó számára azzal a haszonnal is jár, hogy
portékájának ellenértékét teljes egészében maga realizálhatja, nem tevődik arra az
idegenbe való szállítás és a kereskedelem többletköltsége.
Fontos célja a kis helyi piacoknak a tehetséges kézművesek, alkotók felfedezése,
portékáik népszerűsítése, értékesítése, ösztönözve ezzel a tehetség felszínre
hozatalát.
További fontos feladata a kis helyi piacoknak, hogy ösztönözze az otthonokban
feleslegessé váló dolgoknak az új gazdára találását, az újrahasznosítást.
Mindezen tevékenységek egyesével és egymással kiegészítve jövedelmet,
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megélhetést biztosítanak a térség lakóinak. A heti rendszerességgel nyitva tartó
piac elősegíti a közösség kialakulását, fórumot teremt, ahol a térségbe látogató
megismerheti a táj emberét, annak tevékenységét. Ezzel a turisztikai vonzerők
további kihasználása érhető el, ez pedig újabb jövedelem forrás generálható –
vendéglátás, szálláshelyek értékesítése érhető el. Fontos szempont az is, hogy a
piaci értékesítés lehetősége segíti a környezet, a táj rendezettebbé tételét, illetve a
helyben történő értékesítés, a szállítás mellőzésével a környezeti károkozás is
csökkenthető. Mindezen szempontok teljes összhangban vannak a fenntartható
fejlődés elvével. A heti rendszerességgel nyitva tartó piac emberi kapcsolatokat
teremt, sikerélményt hoz mind az eladó, mind a vevő számára, javítva
közérzetüket. A helyi termékpolcok kialakítására már a városokban, vagy helyi
boltokban nyílik lehetőség, megfelelő üzleti szabályozás keretei között, de a helyi
termékek folyamatos bevezetése és értékesítése érdekében.
Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
Ahhoz, hogy minél hatékonyabban és nagyobb számban tudják a kisvállalkozók
termékeiket értékesíteni hazai és külföldi piacon egyaránt, szükség van korszerű,
hatékony webes felületre. Fontos, hogy minél több vállalkozónak legyen olyan
online áruháza, mely megfelelő piackutatás után az értékesítést leghatékonyabban
szolgálja és a termelés növekedését idézze elő. Ezzel mind a munkahelyek
megtartásához, mind újak létesítéséhez járul hozzá.
4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:
Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése – kézműipar
 helyi termelők
 Veszprém Megyei Népművészek Egyesülete
 vállalkozók
 önkormányzatok
 TDM menedzsment szervezetek
 egyesületek
Termelői piacok, termelői polcok elterjesztése
 helyi termelők, őstermelők
 egyének
 Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet, „Hangya” szövetkezetek,
 vállalkozók
 önkormányzatok
 TDM menedzsment szervezetek
 egyesületek
Vállalkozások online megjelenésének támogatása, piacfejlesztés ösztönzése
vállalkozók
5. Időbeli ütemezése
folyamatos
6. Előkészítettség foka
Projektötlet szinten
7. Projektcsomag költségigénye
8%
(1 724 M Ft)
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4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
2. Fejlesztési irány célja
A projektcsomag célja az óvodai és a bölcsődei intézmények kapacitásbővítése érdekében az épületek
korszerűsítése, esetleg főzőkonyhával való felszerelése (korszerűsítése). Az épület külső-, belső
felújítása, korszerű vizesblokk kialakítása, nyílászárócsere, tetőfelújítás, eszközökkel és
játszóeszközökkel való bővítése (belső és udvari), óvoda udvarainak korszerűsítése.
Az óvoda, a bölcsőde fejlesztésének, illetve a családi napközi kialakításának célja a kisgyermekes
fiatalok helyben tartása, a település népességmegtartó képessége érdekében. Cél továbbá a munkába
állást és a családokat segítő intézmény- és hálózat fejlesztése, különös tekintettel a kisgyermeket
nevelők munkavállalását támogató önkormányzati, közösségi, munkaadói gyermekmegőrzésre
vonatkozó lehetőségek kialakítására; megteremtve ezzel az önállóan megvalósuló projekt-előkészítési
tevékenységet is. Sok településen a családi napközi kialakítása megoldást jelenthet a munkavállalás
lehetőségének megteremésére.
A főzőkonyha fejlesztése a komplex program részét képezheti, melynek révén foglalkoztatási
lehetőséget biztosít a településen. Amennyiben turisztikai célú fejlesztések is történnek a településen, a
főzőkonyha az ellátás biztosítására is alkalmas lehet, akár helyi termékkel történő ellátásának
ösztönzésével és kialakításával. Esetleg saját konyhakert kiépítése és üzemeltetése is lehetséges, a helyi
munkaerő bevonásával.
3. Fejlesztési irány rövid tartalma
OP besorolás
ERFA
Jelenleg korszerűtlen óvodai és bölcsődei épületek felújítása, bővítése, korszerűsítése,
összevont szolgáltatás fejlesztése időszerű, mely révén munkahely teremtés is
megvalósul. A komplex projekthez szükséges az alkalmazandó munkaerő - a hátrányos
helyzetű, főleg 50 év feletti nők –átképzése, továbbképzése.
Több helyen a településen elszórtan, jelenleg korszerűtlen és energetikailag nem
hatékonyan üzemeltethető épületben vannak elhelyezve a gyerekek. Fontos elem, hogy
egy helyen korszerű épület kialakítás mellett lehessen bővíteni az óvodai és bölcsődei
ellátást.
A helyi igényeken alapuló hatékony megoldás érdekében ösztönözni kell a családi
napközik kialakítását, melyek infrastrukturális és eszközigény biztosítását támogatni
szükséges.
TOP 1.

A program kiterjed a helyszínek:
- fizikai állapot javítására
- a helyszínek óvodai, bölcsődei feltételeinek kialakítására, szolgáltatások
fejlesztésére
- családi napközi helyszínek komplex fejlesztésére
- munkaerő továbbképzésére, képzésére
- helyi termékek helyi konyhára történő beszállításának kialakítására
- főzőkonyha saját konyhakertről történő ellátásának kialakítására és a
folyamatos üzemeltetés biztosítására
- főzőkonyha fejlesztésére
- óvoda udvarok korszerűsítésére

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik, stb.) valamint óvodai
ellátáshoz kapcsolódó hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése
az elsődleges cél, illetve 3 éves kor alatti gyermekek bölcsődei és a 3-6 éves gyerekek

GINOP 5.
EFOP 1.

25
óvodai elhelyezésének támogatása. Az önkormányzati fejlesztések előnyben részesítése
mellett a rugalmasabb és költséghatékonyabb szolgáltatások megvalósítása érdekében
az egyéb alternatív gyermekmegőrzési formák is támogathatók (pl. családi napközik
vagy óvodával integráltan működő bölcsődék) annak érdekében, hogy a helyi
igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben,
településen. Ezért fontos szempont, hogy az önkormányzati, a nonprofit, alapítványi és
egyházi kedvezményezettek mellett a jellemzően vállalkozási formában működtetett
családi napközik is támogathatók legyenek. A 3 éves kor alatti gyermekek nappali
ellátásában bölcsődei férőhely létesítése a feladat, míg a 3-6 év között az óvodai ellátás
esetében a felújításra szánt források a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre
álló infrastruktúrában nyújtanak támogatást.
Ahol lehetőség és igény mutatkozik, biztosítani szükséges a főzőkonyha kialakítását,
fejlesztését mind a foglalkoztatási, mind az ellátási gondok enyhítése érdekében. Az
ellátás helyi termékekkel történő megoldása (saját vagy beszállítók révén) szintén a
helyben megélhetés lehetőségének záloga, így a 3. fejlesztéssel együtt komplex
fejlesztés is kezdeményezhető.
4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:
 települési önkormányzatok






vállalkozók, őstermelők
nonprofit cégek
alapítványok
egyházak
 egyesületek
5. Időbeli ütemezése

folyamatos

6. Előkészítettség foka
Projektötlet szinten

7. Projektcsomag költségigénye
14%
(3 018 M Ft)
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5. A gazdasági környezet elérhetőségét szolgáló kisléptékű
közlekedésfejlesztés
2. Fejlesztési irány célja
A térségi közlekedéssel kapcsolatos műszaki infrastruktúra-fejlesztések célja olyan megyei
kapcsolatrendszer kialakítása, amely a megközelíthetőség és a belső elérhetőség javításával szolgálja
annak szorosabbá válását. A cél Veszprém megye területi kohéziójának növelése, élhetőbb vidéki
települési környezet megteremtése a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével, a
munkahelyi környezet elérhetőségének javítása.
Az alacsonyabb rendű utak felújítását, fejlesztését szolgáló beavatkozások (kül- és belterületi
szakaszokon egyaránt) célja, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő
vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhető legyen a munkát keresők számára, a
vállalkozások pedig megfelelő mértékben találjanak munkavállalókat.
3. Fejlesztési irány rövid tartalma
Nehezítik a megye kiegyensúlyozott területi fejlődését a közlekedési hálózat
hiányosságai, melyek elsősorban az észak-dél irányú kapcsolatok terén, illetve a
főútvonalaktól távol eső periférikus térségek nehézkes elérhetőségében mutatkoznak
meg, továbbá a város és térsége kapcsolatrendszerében. A megye mellékúthálózatának
kiépítettsége és állapota nem kielégítő, fejlesztésével a megyén belüli elérési idők
optimalizálása, korszerű gazdaságszervezési követelményekhez való igazodása érhető
el. Az egyre erősödő tranzitforgalom ellehetetleníti egyes települések belső forgalmát,
megsokszorozva a balesetveszélyt, a települési környezeti ártalmakat. A települési
közúthálózati elemek kiépítettsége nem teljes, sokszor a gazdasági területekhez vezető
utak akadályozzák a további vállalkozások letelepedését. A kiépített szakaszok
burkolatának minősége, szélessége, teherbírása több helyen nem megfelelő, ezért fontos
a jelentős forgalmú önkormányzati tulajdonú közutak kiépítésének, rekonstrukciójának,
felújításának támogatása.
A megye közösségi közlekedési lefedettsége csaknem 100%-os, amit legnagyobb
részben a közúti közösségi közlekedés biztosít. Az autóbusz közlekedés szervezettsége,
szolgáltatások színvonala nem kielégítő. A közösségi közlekedési formákon belül és
között az átszállási lehetőségek lokálisan és időben sem felelnek meg az elvárásoknak, a
kapcsolódó infrastruktúra, a pályaudvarok, buszvárók műszaki színvonala,
elhelyezkedése sem megfelelő.

4.Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:


önkormányzatok
 állami tulajdonú út esetében a közút kezelő
 gazdasági vállalkozások
5. Időbeli ütemezése
folyamatos
6. Előkészítettség foka
Projektötlet szinten
7. Projektcsomag költségigénye
25%
(5 389 M Ft)

OP
besorolás

TOP 1.

