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ELŐTERJESZTÉS
az Államreform Operatív Program keretében kidolgozott előzetes
megvalósíthatósági tanulmányokról és a Somogy Megyei Területfejlesztési
Program 2. körös részdokumentumairól
Előzmények
A Somogy Megyei Önkormányzat 2012-ben megkezdte a tervezési feladatok lebonyolítását és a
felkészülést a 2014-2020-as európai uniós operatív programok területi aspektusainak kialakításához.
Az eddigi munka során elkészült a megyei szintű, részletes helyzetfeltáró dokumentum, majd erre
építve a megyei fejlesztési koncepciói, amelyet 3/2014.(II. 20.) számú határozatával fogadott el a
testület. A területfejlesztési koncepciók kidolgozását követően a megyei szintű tervezési folyamat
az alábbi két munkafázissal haladt tovább:
- megyei területfejlesztési program elkészítése,
- a 2014-2020-as időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok
elkészítése.
A megyei stratégiák és programok kidolgozása inputként szolgált a formálódó területi, ágazati és
határon átnyúló operatív programok kidolgozásához. A megyei tervezési feladatok támogatását, az
ehhez kapcsolódó kapacitásépítést szolgálja az Államreform Operatív Program keretében megjelent
ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú könnyített elbírálású pályázat, amely 90 millió Ft támogatást
nyújtott a megye részére. A pályázat keretében vállalt feladatokat a közbeszerzési eljárásban
kiválasztott a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., az Ex Ante
Tanácsadó Iroda Kft., valamint az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. által alkotott konzorcium végzi.
A megyei területfejlesztési tervezés a 2014-2020 közötti európai uniós programozási időszak forrás
felhasználásának kereteit figyelembe véve, az európai uniós operatív programok tervezési
folyamataival együttműködve zajlik. A megyék – a megyei területfejlesztési program készítésével
párhuzamosan – elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP)
megvalósuló fejlesztésekhez készítetek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat, a
TOP tartalmi és forráskeretei között. A megyei önkormányzat ezen túlmenően a helyi
(városi/várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet töltött be, összefogta a járási
fejlesztési részprogramok elkészítését, összeállította a megye területén megvalósítandó projektek
listáját, valamint véleményezés és kulcsprojektek kidolgozása révén közreműködött az ágazati
operatív programok kialakításában. Végül a megyei önkormányzat konzultációt folytatott a
területén található MJV-k, illetve – az esetlegesen megye határokon átnyúló komplex programok
kapcsán – az érintett szomszédos megyék önkormányzataival, biztosította a szomszédos megyék
programjai és saját fejlesztési dokumentumai közötti összhangot.
A részdokumentumokat a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület 2014. június 13-i
kibővített ülésén, a TMCS elnökök részvételével vitatta meg. A testület javasolta a megyei
közgyűlésnek a megyei területfejlesztési részdokumentumok: Somogy Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram, Somogy Megye Járásainak Fejlesztési Részprogramja, valamint Somogy Megye
Ágazati Fejlesztési Részprogramja elfogadását, és javaslatot tett kistérségenként egy-egy gazdasági
és foglalkoztatási hatással bíró projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására.
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A Somogy Megyei Közgyűlés 19/2014.(VI.20.) határozatával - a Somogy Megyei
Tervezéskoordinációs
Testület
javaslatának
figyelembevételével
jóváhagyta
a
részdokumentumokat, és az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok listáját.
A tervezés jelenlegi helyzete
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése során a további megyei
tervezési feladatokhoz a Nemzetgazdasági Minisztérium újabb iránymutatásokat,
útmutatókat adott, és folyamatos konzultációs lehetőséget biztosított. A Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal által 2014. július 31-én kiadott új, megye által elkészítendő dokumentum
a teljes megyére allokált források egészét egy dokumentumban bemutató Integrált Területi
Program (ITP), melynek elkészítési határideje 2014. október 31. Az ITP az eddigiektől
eltérően más logikában kéri megjeleníteni a projektcsomagokat, továbbá újabb
részdokumentumok elkészítését írja elő. Az elvárásoknak megfelelően, ez eddigiektől
formailag és tartalmilag is eltérő új dokumentációs kötelezettségek (és útmutatók) jelentek
meg, melyek az alábbiak:
- Somogy Megye Integrált Területi Program elkészítése
- Megyei szintű Projektösszesítő az ITP részeként
- Megyei szintű Pénzügyi Összesítő az ITP részeként
- Ütemezés az ITP részeként
- Megyei szintű eredmény és kimeneti mutatók az ITP részeként
- Ágazati részdokumentumok az ITP részeként
- Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok (EMT) az ITP sablonnak megfelelően
- ITP sablon
- Megyei ITP útmutató
Fenti dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez szükséges központi sablonkészlet egy részét (pl.
EMT) a Nemzetgazdasági Minisztérium ez ideig nem bocsátotta a megye rendelkezésére, jelenleg a
tervezetek ismertek. Ezek véglegesítése az Európai Bizottsággal való tárgyalások lezárását
követően várható.
a.)

b.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének aktuális helyzetével
kapcsolatban a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tájékoztatást adott arról, hogy a TOP
Európai Unióval történő egyeztetései során egyes prioritások tartalmában és forrásaiban
jelentősebb változások prognosztizálhatók. Ezek közül a TOP 1.2. prioritás („Foglalkoztatásbarát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál”), valamint a TOP 6.2. prioritás
(„A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek”) forrásainak és
támogatható tevékenységeinek esetleges átcsoportosítása Somogy megye esetében is
nagymértékben befolyásolja a további tervezés előrehaladását.
A megyei tervezésért felelős konzorcium a TOP 1.2. és a TOP 6.2. prioritások bizonytalanságait
is figyelembe véve a 2014. június 20-án elfogadott közgyűlési határozatban szereplő projektek
tartalmán és összegén nem változtatva elkészítette az aktuális táblázatot, és megküldte az NGM
tervezéssel foglalkozó főosztályának.
A megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös
(aktualizált) projektlistát, valamint Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett
településfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlistát az előterjesztés 1. számú
melléklete tartalmazza.
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c.) A konzorcium szakértői elkészítették a Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület
javaslata és megyei közgyűlés döntése szerinti projektek előzetes megvalósíthatósági
tanulmányait az alábbiak szerint:
-

Ernyőprojekt 1: Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának
fejlesztése Somogy megyében
Ernyőprojekt 2: A faipari foglalkoztatás bővítése
Ernyőprojekt 3: Turisztikai fejlesztési és programkoordinációs iroda
Ernyőprojekt 4: Energia Ügynökség létrehozása
Ernyőprojekt 5: Innovációs Paktum
Ernyőprojekt 6: Megyei Gazdaságfejlesztési Szervezet létrehozása
Ernyőprojekt 7: Foglalkoztatási paktum Somogy Megyében - "munka-pontok"
kialakítása
Barcsi kistérség: Települési gazdasági aktivitás erősítése a működő és barnamezős
iparterületek bevonásával I. ütem - Agrár-feldolgozóipari fejlesztések
Csurgói kistérség: Csurgó agrár feldolgozóüzem, raktárkapacitás és logisztikai
központ kialakítása
Fonyódi kistérség: Csisztafürdő funkcióbővítő fejlesztése (1. ütem)
Kaposvári kistérség: Önellátó falvak a Kaposvári járásban
Marcali kistérség: MIP Logisztikai központ
Nagyatádi kistérség: Fürdők városa - Nagyatádi turizmus sokoldalú fejlesztése
Siófoki kistérség: Balaton parti rekortán futópálya
Balatonföldvári kistérség: Balatonföldvár nyugati strand rehabilitációja, fürdőház és
kikötő létesítése
Tabi kistérség: Koppány Program
Lengyeltóti kistérség: Zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése és térségi
foglalkoztatási paktum létrehozása
Kadarkúti kistérség: Nagybajom térségi textilipari munkahelyteremtő integráció

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
d.) A Nemzetgazdasági Minisztérium által 2014. július 31-én kiadott ITP útmutatónak megfelelően
a TOP minden prioritása esetében legalább a prioritás forrásainak 40 %-át lefedő projektekre
vonatkozóan Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása szükséges. Ez további 25-30
db EMT elkészítését igényli.
Ennek megfelelően a TOP aktuális változásaihoz igazodóan 2014. október 31-ig a kiadott
útmutatónak megfelelően további 25-30 db Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány kell
elkészíteni, a tervezést pedig várhatóan 2014. december 31-ig folytatni szükséges.
A Megyei Tervezéskoordinációs Testület, amely az egyes megyei szintű tervdokumentumok
időközi és végső változatainak szakmai elfogadásáról és megyei közgyűlés elé terjesztéséről dönt
2014. szeptember 17-i ülésén megvitatta az Államreform Operatív Program keretében kidolgozott
előzetes megvalósíthatósági tanulmányokról és a Somogy Megyei Területfejlesztési Program 2.
körös részdokumentumairól szóló előterjesztést és egyhangú szavazással a közgyűlésnek javasolta:
-

az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok közbeeső munkaváltozatainak pontosítását,
illetve kiegészítését a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara partnerségére vonatkozóan, a
megyei a Gazdaságfejlesztési szervezet létrehozásával és az Innovációs Paktummal
kapcsolatos anyagokban,
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-

-

-

a Kaposvári Egyetem által kidolgozásra kerülő 600 millió Ft becsült támogatás igényű
Somogy megyei Agrár- és Élelmiszeripari Kutatásfejlesztési Koordinációs Iroda létrehozása
elnevezésű, és 650 millió Ft becsült támogatás igényű Somogy megyei Élelmiszer- és
Táplálkozástudományi Diagnosztikai Szolgáltató és Módszertani Központ elnevezésű
projektek megvalósítására irányuló előzetes megvalósíthatósági tanulmányok tartaléknak
tekintését. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat a Kaposvári Egyetem készíti el.
a Somogy Megyei Területfejlesztési Program 2. körös részdokumentumairól szóló anyagban
a Marcali város MIP Logisztikai központ tevékenység rövid leírása az előzetes
megvalósíthatósági tanulmány megfogalmazása szerint történjen.
A megyei tervezési munka továbbfolytatását az ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat keretében
tervezési feladatokat ellátó konzorcium közreműködésével.
Egyeztetéseket a kormányzattal a további tervezési munka finanszírozására.

Javaslom, hogy a közgyűlés a Megyei Tervezéskoordinációs Testület javaslatát figyelembe véve:
-

-

-

az 1. sz. melléklet szerinti fogadja el a megyei gazdaságfejlesztési és a megyei
településfejlesztési 2. körös projektlistát,
közbeeső munkaváltozatként fogadja el a 2. sz. mellékletben szereplő 18 db előzetes
megvalósíthatósági tanulmány,
támogassa a Kaposvári Egyetem által kidolgozásra kerülő 600 millió Ft becsült támogatás
igényű Somogy megyei Agrár- és Élelmiszeripari Kutatásfejlesztési Koordinációs Iroda
létrehozása elnevezésű, és 650 millió Ft becsült támogatás igényű Somogy megyei
Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Diagnosztikai Szolgáltató és Módszertani Központ
elnevezésű projektek megvalósítására irányuló előzetes megvalósíthatósági tanulmányok
tartaléknak tekintését,
támogassa a megyei tervezési munka továbbfolytatását: a mindenkori TOP illesztés
biztosításával az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok (EMT) véglegesítése és az
Integrált Területi Program (ITP) kidolgozása érdekében,
értsen egyet a megyei önkormányzati egyeztetés folytatásával, a kormányzattal a további
tervezési munka finanszírozására,
nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy tervezési munkában számol az ÁROP-1.2.11/A-2013
pályázat keretében tervezési feladatokat ellátó konzorcium közreműködésével.

Határozati javaslat:
1./ A Somogy Megyei Közgyűlés elfogadja a megyei gazdaságfejlesztési és a megyei
településfejlesztési 2. körös projektlistát.
2./ A megyei közgyűlés további munka alapjául, közbeeső munkaváltozatnak elfogadja az
ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat keretében kidolgozott, jelentős gazdasági és
foglalkoztatási hatással bíró projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányait.
3./ A megyei közgyűlés tartaléknak tekinti a Kaposvári Egyetem által kidolgozásra kerülő 600
millió Ft becsült támogatás igényű Somogy megyei Agrár- és Élelmiszeripari
Kutatásfejlesztési Koordinációs Iroda létrehozása (kedvezményezett a Kaposvári Egyetem
Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont) elnevezésű, és 650 millió Ft becsült
támogatás igényű Somogy megyei Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Diagnosztikai
Szolgáltató és Módszertani Központ (kedvezményezett a Kaposvári Egyetem Pet
MediCopus
Kft.)
elnevezésű
projektek
megvalósítására
irányuló
előzetes
megvalósíthatósági tanulmányokat.
4./ A megyei közgyűlés a mindenkori TOP illesztés biztosítása mellett az előzetes
megvalósíthatósági tanulmányok (EMT) véglegesítése és az Integrált Területi Program (ITP)
kidolgozása érdekében egyetért a megyei tervezési munka folytatásával.
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5./ A megyei közgyűlés egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat vezetése további
egyeztetés folytasson a kormányzati szervekkel a tervezési munka finanszírozására.
6./ A megyei közgyűlés kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a további tervezési munkában
számol az ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat keretében tervezési feladatokat ellátó konzorcium
közreműködésével.
Felelős:
Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke
Határidő:
értelem szerint

Kaposvár, 2014. szeptember 22.
Gelencsér Attila

Az előterjesztést készítette:
Becker Roland
irodavezető
Baloghné Molnár Ida
területfejlesztési referens
Az előterjesztést jóváhagyta:
Dr. Vörös Tamás
megyei főjegyző

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

TOP INTÉZKEDÉSEN
BELÜL ELKÜLÖNÍTETT,
PÁLYÁZTATHATÓ
ÖSSZEG
PROJEKTCSOMAG 1 :
Térségi
gazdaságfejlesztés a
foglalkoztatás javítása
érdekében (tartalék
nélkül)

Projekt 1

Projekt 2

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

MEGJEGYZÉS

Eredetlileg 7 Mrd Ft a TOP 1.2-re, de ez
az NGM tájékoztatása szerint nem
A pályázati kiírás tervezett fókusza
tervezhető. A végösszegben nem
szerepeltetjük!

A pályázati kiírás tervezett
nem releváns
területi fókusza

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

10 080 186 000 nem releváns

RFÜ vagy egyéb

Megyei szervezetek
(pl.
vállalkozásfejlesztésse
l foglalkozó szerv,
kamara, egyetem, stb.)

400 000 000

100%

2015 EMT elkészült

RFÜ vagy egyéb

Megyei szervezetek
(pl.
vállalkozásfejlesztésse
l foglalkozó szerv,
kamara, egyetem, stb.)

150 000 000

100%

2015 EMT elkészült

nem releváns

Megyei piacszervező egység kialakítása,
amelynek feladatai:
o hazai és nemzetközi piackutatás,
fókusztermékek piaci elhelyezésének háttér
feladatai (kapcsolatépítés, külkereskedelem
stb.)
o helyi értékesítés feltételeinek szervezése,
működtetése (Balaton, gasztronómia stb.),
„somogyi standok” kialakítása az ország más
részein, áruházláncokban stb.
Ernyőprojekt 1.: Az agrár- és élelmiszer o brand építés, marketing tevékenység,
gazdaság foglalkoztatási potenciáljának o logisztikai feladatok szervezése,
Kaposvár
fejlesztése Somogy megyében
o minősítő rendszer, védjegy stb.
- helyi (járási) logisztikai és raktár bázisok
o mobil post-harvest egységek, hűtőházak,
raktárak, csomagoló berendezések,
o helyi képzési központok.
- termeltetési tanácsadó hálózat (külön
szervezésben)
- közös beszerzés (külön szervezésben)
- termékfejlesztő és labor bázis (külön)
- informatikai rendszer (árutőzsde)

Ernyőprojekt 2: A faipari foglalkoztatás
bővítése

Piackutatás, igényfelmérés
- termékfejlesztés (K+F, design, ösztöndíj
pályázat)
- faipari fókuszú iparterületi fejlesztések
(továbbfejlesztés, kialakítás) (2-3 helyen a
megyében)
- marketing tevékenység
- bemutató termek, kiállításokon való
részvétel

Kaposvár

nem releváns

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1. oldal, összesen: 22

A pályázati felhívásban
A pályázati kiírás
tervezetett támogatási
tervezett megjelentetése
intenzitások

nem releváns

nem releváns

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 3

Ernyőprojekt 3: Turisztikai fejlesztési és
programkoordinációs iroda

Projekt 4

Ernyőprojekt 4: Energia Ügynökség
létrehozása

Projekt 5

Ernyőprojekt 5: Innovációs Paktum

A megye turisztikai adottságainak jobb
kihasználása és a turizmus foglalkoztatási és
gazdaságélénkítő hatásának növelése
érdekében koordinációs és marketing
tevékenység ellátása két fókuszterület
mentén:
- egészség turizmus (főleg idősebb
korosztály, rehabilitációs tevékenységek)
- aktív turizmus (aktív korosztály, családos
célcsoport).
A két fókuszterülethez kötődő
tevékenységek mellett feladat a kapcsolódó
attrakciók és szolgáltatások illesztése és
bevonása is.
Ezen belül:
Kaposvár
- megyei egészség és aktív turizmushoz
kötődő fejlesztések megvalósulásának
támogatása,
- térségi egyéb vonzerő fejlesztések
összehangolása,
- turisztikai célú kerékpárút hálózat
fejlesztéseinek koordinálása
- tematikus programok szervezése,
- rendezvények összehangolása,
- közös marketing és megjelenés, megyei
kommunikáció összehangolása,
- kapcsolódó képzések,
- megyei beszállítói és szolgáltatói kör
támogatása.
Az országos kerékpáros útvonalak
Fejlesztések előkészítése (épületállomány
felmérése)
- helyi energiatermeléshez és
energiahatékonysági beavatkozásokhoz
köthető foglalkoztatás elősegítése (ehhez
eszközök, képzés,
- energiahatékonysági beavatkozások
Kaposvár
szervezése (low-tech energiaprogram),
- helyi beszállítók, foglalkoztatók bevonása,
- közös beszerzés szervezése,
- megyei energia alap működtetése (?)
- megyei biomassza rendszer kialakítása,
működtetése (?).

Célzott innovációs transzfer megszervezése
a megyei fókuszterületek gazdasági
szereplői számára. Kiemelt ágazatok:
agrárium, élelmiszeripar, faipar, energetika,
gépipar, textilipar
Tevékenységek: - gazdasági szereplők és
intézmények számára kompetencia fejlesztő Kaposvár
tréningek, - innováció transzeferhez
kapcsolódó tevékenységek, - hálózatépítési
tevékenységek, - kapcsolatépítés, informatikai támogató rendszerek, - piacra
jutás támogatása, - helyi K+F tevékenység
erősítése.

3.) Somogy megye
turisztikai potenciáljának
erősítése

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

TOP 1.1.

TOP 1.1.

TOP 1.1.

2. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

MEGJEGYZÉS

RFÜ vagy egyéb

Megyei szervezetek
(pl.
vállalkozásfejlesztésse
l foglalkozó szerv,
kamara, egyetem, stb.)

300 000 000

100%

2015 EMT elkészült

RFÜ vagy egyéb

Megyei szervezetek
(pl.
vállalkozásfejlesztésse
l foglalkozó szerv,
kamara, egyetem, stb.)

100 000 000

100%

2015 EMT elkészült

RFÜ vagy egyéb

Megyei szervezetek
(pl.
vállalkozásfejlesztésse
l foglalkozó szerv,
kamara, egyetem, stb.)

250 000 000

100%

2015 EMT elkészült

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 6

Projekt 7

Projekt 8

Projekt 9

A megyei gazdaságfejlesztési szervezet a
következő területeken tevékenykedik:
- vissza nem térítendő és kedvezményes
Ernyőprojekt 6:Megyei
visszatérítendő finanszírozási lehetőségek
Gazdaságfejlesztési Szervezet: TOP
nyújtása fókuszterületeken működő,
1.2. keretében követített támogatások. A
foglalkoztatási potenciállal bíró vállalkozások
TOP 1.2. a jelenlegi információk alapján
számára,
Kaposvár
NEM TÁMOGATHATÓ! EZÉRT A
- helyi K+F tevékenység ösztönzése
SZUMMA ÖSSZEGBEN CSAK AZ
- befektetés ösztönzés,
ERNYŐPROJEKT KÖLTSÉGÉT
- tanácsadó tevékenységek
(332.686.000 Ft) szerepeltetjük
- ösztöndíjak,
- képzési programok.

Agrár feldolgozóipari vállalkozások
betelepülésének előkészítése, agrár
Települési gazdasági aktivitás erősítése logisztikai és marketing központ kialakítása:
a működő és barnamezős iparterületek hűtőház, raktárbázis, feldolgozóüzem,
bevonásával I. ütem - Agrárhalastó, üvegházas gyümölcs- és
feldolgozóipari fejlesztések
zöldségtermesztés.

CSURGÓ agrár feldolgozóüzem,
raktárkapacitás és logisztikai központ
kialakítása

Önellátó falvak a Kaposvári járásban

Agrár feldolgozóipari vállalkozások
betelepülésének előkészítése, agrár
logisztikai és marketing központ kialakítása:
hűtőház, raktárbázis

Helyi kertészeti termelés és feldolgozás
megszervezése önkormányzatok
összefogásával, termékek feldolgozása,
közétkeztetés ellátása, új piaci lehetőségek
feltárása, ehhez szükséges infrastruktúra
kialakítása, menedzsment felállítása.

Barcs Város

Csurgó Város

Kaposvári járás

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

TOP 1.1.

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

3. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

RFÜ vagy egyéb

Megyei szervezetek
(pl.
vállalkozásfejlesztésse
l foglalkozó szerv,
kamara, egyetem, stb.)

Közvetített
támogatások:
6.673.000.000
Ernyőszervezet
létrehozása:
332.686.000

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

MEGJEGYZÉS

100%

2015 EMT elkészült

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
1 000 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015 EMT elkészült

Csurgó járás
települései

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
653 169 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015 EMT elkészült

Járás települései

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
700 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015 EMT elkészült

Barcs Város
Önkormányzata

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 10

MIP Logisztikai központ

Kb. 200 termelőt bevonva, minőségi
árualapot előállítani, az agrár ipari parkban
feldolgozni, majd a keletkezett termékekkel
ellátni a Marcali közétkeztetést, a helyi
üzletláncokat, kis- és nagy kereskedő- ket. A
termelést kiterjeszteni a Marcali járásra, a
megye nyugati térségeire, de a feldolgozást
akár az egész megyére is. A Balaton KerTÉSZ tagjainak hűtőházi szolgáltatást
nyújtva, akár 500 fő (közvetett és közvetlen) Marcali
foglalkoztatása
lehetséges
úgy, hogy
újrahasznosítja
a
használaton
kívüli
földterületeket, kerteket, fejleszti a helyi ipari
parki szolgáltatásokat, jobbá teszi a
közétkeztetést.. Az innen kikerülő termékek,
a védjeggyel az egységes csomagolóanyag
használatával
erősítik
a
megye
ismertségét,megkülönböztethetőségét.
A
kiválasztott
fajtákkal
a
megyében
a

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

TOP 1.1.

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

Marcali Város
Önkormányzata

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

MEGJEGYZÉS

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
900 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015 EMT elkészült

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015 EMT elkészült

hagyományosan termelt fajtákhoz visszanyúlva
erősíti a kötődést és felszínre hozza a régi
tudást. A projekthez kapcsolódó képzések a

Projekt 11

Koppány Program

fiataloknak is perspektívát nyújtanak.
A projekt magában foglal egy 850 Kw
névleges kapacitású biogáz üzemet,
valamint ehhez szervesen kapcsolódva egy
növényi fehérje kinyerésére alkalmas
üzemet. A projekt alapeleme egy 850 kW
névleges kapacitású mezofil biogáz
(biometán) előállító üzemegység, amelynek
alapanyagát a helyi családi gazdálkodók
szövetkezeti formában biztosítanák. A
termelés az erodált domboldalakon telepített
innovatív, évelő (10 évig helyben maradó)
növényekre épül, így a területen megáll a
talajpusztulás, növekszik a biodiverzitás és a
csapadék beszivárgása, tározódása. A
lekaszált zöld biomassza silózásra kerül, így
Törökkoppány
biztosítható az üzem egész éves ellátása. A
zöld biomasszából préseléssel és a
hulladékhő felhasználásával kivonható a
levélfehérje (80-100 t/év), amiből helyi táp
állítható elő. A tápra és a helyi tájfajtára
épülő baromfi tenyésztési programra
alapozott háztáji integrációban 120 család
számára nyílik rendszeres havi kiegészítő
jövedelem termelési lehetőség (45-50 eFt). A
fermentor egy pasztörizáló technológia
alkalmazásával befogadja a helyi szippantott
lakossági szennyvizet is, amelyből így
energia és trágya nyerhető. A fermentáció
után visszamaradó szilárd fázis szerves
trágyaként visszakerül a területre jelentős

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

4. oldal, összesen: 22

Törökkoppány
Önkormányzat

1 200 000 000

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem
létesítése és térségi foglalkoztatási
paktum létrehozása

Várhatóan több részre bontható a projekt:
zöldség- gyümölcsfeldolgozó TOP 1.1
projektrész, kapcsolódó szociális
szövetkezetre vonatkozó GINOP projektrész
(feldolgozó üzemeltetés), TOP 6.1-es
projektrész valamint utalás a VP-s elemekre Lengyeltóti
(alapanyag termelés) + a többi elemet (műkő
szobrászat, cirokseprű készítés) várhatóan
javasoljuk kivenni a projektből és külön
projekt(ek)ben szerepeltetni, ugyanis ezek
nem illeszkednek a TOP 1.1-hez.

Projekt 13

Csisztafürdő funkcióbővítő fejlesztése
(1. ütem)

Csisztafürdő termál turizmus fejlesztése (1.
ütem) A fejlesztés a fürdő szolgáltatásainak
bővítésére és minőségi fejlesztésére irányul.
A fürdő fejlesztésének megvalósítása mögött
széles térségi összefogás sorakozott fel.
3.) Somogy megye
Jelenleg zajlik a fejlesztések kivitelezéséhez Fonyódi kistérség: Buzsák turisztikai potenciáljának
leginkább alkalmas szervezeti forma
Csisztafürdő
erősítése
megalkotása, létrehozása. A térségi
szereplők főként az önkormányzatok által
létrehozandó gazdasági társaságban, vagy
valamilyen társulási formában gondolkodnak
leginkább.

Projekt 14

Fürdők városa - Nagyatádi turizmus
sokoldalú fejlesztése

Gyógyvízre, termálvízre, természeti
értékekre alapozott komplex turisztikai
termékcsomagok kialakítása és fejlesztése

Balaton parti rekortán futópálya

A projekt megvalósítása során felbontásra
kerül a jelenlegi, néhol rossz állapotú 40x40
cm méretű betonlappal burkolt parti sétány.
A megfelelő aljzat elkészítése után
kialakítható a rekortán futópálya végső
felülete 1,5 m szélességben és 3,5 km
hosszan. Kiépítésre kerül a futópálya teljes
hosszában a közvilágítás, a meglévő vizes
blokkok fejlesztésével pedig öltözőket és
zuhanyzókat alakítunk ki.

Balatonföldvár nyugati strand
rehabilitációja, fürdőház és kikötő
létesítése

Többfunkciós központi tér kialakítása,
kulturális, közösségi, pihenő és sétáló
funkcióval.
Építés: 2600 m2 nettó területen fürdőház,
földszint + 3 emelet, strandi szolgáltató (3 db,
Balatonföldvár
tetőtér beépítéssel) és kiszolgáló épületek (1
db raktár, 3 db különálló vizesblokk, 1 db
különálló öltöző), árkádsor (3 db nyitottfedett) + parkolók, kikötő (150-170 beállásos
kikötő, mely 300-ra bővíthető) építése.

Projekt 12

Projekt 15

Projekt 16

Nagyatád

Siófok, Zamárdi

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1. és TOP 6.
szereplőinek megerősítése

3.) Somogy megye
turisztikai potenciáljának
erősítése

3.) Somogy megye
turisztikai potenciáljának
erősítése

3.) Somogy megye
turisztikai potenciáljának
erősítése

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

MEGJEGYZÉS

Lengyeltóti Nonprofit
Kft.

294 331 000

70%

EMT elkészült

TOP 2.2.

Buzsák-Csisztafürdő

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
800 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015 EMT elkészült

TOP 2.2.

Nagyatád
Önkormányzat

TOP 2.2.

TOP 2.2.

TOP 1.1 Tartaléklista

5. oldal, összesen: 22

Siófok, Zamárdi
Önkormányzat

Balatonföldvár
Önkormányzat

70%

2015 EMT elkészült

1 000 000 000

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015 EMT elkészült

1 000 000 000

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015 EMT elkészült

1 000 000 000

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 1

Projekt 2

A projekt során első sorban helyi
munkahelyek teremtése mellett azt tartjuk
fontosnak, hogy az önellátóvá váló családi
kis méretű mintagazdaságok biztosítani
tudnák saját létfenntartásukat, hiszen olyan
kis birtokok létrehozását terveznénk, ahol
birtokonként 1-2 család kaphatna otthont és
munkát is egyben, és ahol a saját maguk
által megtermelt javakat környezetbarát
módon hasznosítanák, és még a
hulladkkezelést is saját maguk,
környzetebarát módon végeznék el. A
mezőgazdasági termelésen túl állattartással,
apríték előállítással, és kézműves termékek
Bárdudvarnoki családi, környezettudatos előállításával is foglalkoznának. Fontos
Bárdudvarnok
önfenntartó modell létrehozása
eleme a projektnek, hogy a létrejövő
mintagazdaságokban olyan XXI. századi
technikai feltételek mellett dolgoznának,
amely ugyanakkor alkalmas lenne turisták
fogadására, akik megismerhetnék a
hagyományos termelés és állattartás főbb
elemeit. A hulladék újrahasznosítása, a
komposztálás és az egyéb technikai
megoldások révén a mintagazdaságok példa
értékű környezetbarát módon
működhetnének, és a mintagazdaságok
révén a teljes település megismerhetné azon
technikákat, amelyek alkalmazása során a
település hulladék újrahasznosító
mintatelepüléssé válhatna. A projekthez a

Iparterület kialakítása Kadarkúton

új iparterület kialakítása az ehhez tartozó
feltáró út és teljes közművesítés kiépítésével
(víz, szennyvíz elvezetés, villany, gáz)
Kadarkút
meglévő területen, valamint
területvásárlással

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

TOP 1.1.

6. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

Bárdudvarnok
Önkormányzat

Kadarkút

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
240 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
80 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

Nagybajom- emu farm

Integrált húsmarha tenyésztés
bevezetése

Nagyatád Déli Iparterületének
fejlesztése, a taranyi úti gazdasági
terület, gazdasági övezeti infrastruktúra
kiépítése

Tevékenység, cél: Emu farm és vágópont
létesítése
Beruházás
Ingatlan: ingatlan építésére van szükség
(ólak, kifutók, etetők, kerítés, vágópont
épülete, iroda, szociális blokk), amelyet az
önkormányzat tulajdonában álló 9 hektáros
területen valósítanának meg, teljes
közművesítés szükséges, kerítés, járdák,
utak kiépítésével
Eszközök, technológia: az eszközigény két
részre osztott, a farm és a vágópont
vonatkozásában. Kiindulásként a területet át
kell minősíteni, közművesítés szükséges,
járművek beszerzésével is számolnak. A
Nagybajom
vágóponthoz sem rendelkeznek jelenleg
eszközparkkal.
Működés
Alapanyag-beszerzés, termeltetés: az első
évben tojópárokat és csibéket is
beszereznek, a csibékből nevelnek ki újabb
tojópárokat, így a második évben már csak
újabb csibéket vásárolnak a vágópont
elindításához. A későbbiekben a saját
szaporulattal gazdálkodnak. A takarmányt
vásárolnák, de a későbbiekben lehetőség
nyílna önkormányzati, illetve a település
lakosai tulajdonában lévő területek
bevonásával a szükséges
takarmánynövények termesztésére.
A vidéki, főként falvakban élő lakosság
boldogulásának előmozdítása, a vidék
lakosság megtartó erejének erősítése. Az
oktatás és bértartás révén a helyi gazdák
egy kiszámítható, tervezhető bevételi
forráshoz jutnak, mely alapot biztosíthat
Kéthely
számukra helyben gazdálkodás feltételeinek
megteremtésére, illetve erősítésére.
Egyértelmű cél továbbá a projektgazda
termelő - élőállat előállító kapacitásának
növelése is.
Nagyatád Déli Iparterületének – a volt
laktanyákat is beleértve – gazdasági,
szolgáltató területként történő
továbbfejlesztése. A meglévő és a
kialakításra kerülő termelő beruházások
biztosításához, a telephelyek működéséhez
szükséges infrastruktúra (víz, szennyvíz,
energiaellátás, úthálózat) teljes körű
kiépítése, vonalas infrastruktúra fejlesztése, Nagyatád
közművesítés. A Déli Iparterület közúti
közlekedési feltételeinek fejlesztése, a
taranyi úti gazdasági terület (volt laktanyák)
és a berzencei 6809. sz. út közötti, körülbelül
1,6 km hosszú útszakasz kivitelezése a
város tehermentesítése érdekében.
Termelés bővítéshez üzemcsarnok,
műhelyek kialakítása.

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

TOP 1.1.

7. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

Nagybajom
Önkormányzat

Kéthely Önkormányzat

Nagyatád
Önkormányzat

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
406 185 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
15 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
1 900 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 6

Projekt 7

Önkormányzati tulajdonú
gyümölcsöskert további fejlesztése

Termálvíz hasznosítása: gyógyvízzé
nyilvánítás, ásványvíz palackozás

A szóban forgó terület a legutolsó gróf
gyümölcsöskertje volt. Az elöregedett
gyümölcsfákat az elmúlt évben kivágattuk,
helyükre megkezdődött az őshonos
gyümölcsfák telepítése (50-60 db.), s ezt a
folyamatot kívánjuk bővíteni, mert a helyi (és
környékbeli települések) közétkeztetésének
biztosításához elengedhetetlen feltétel a
gyümölcsök, ivólevek, lekvárok
rendelkezésre állása, ami éves szinten
jelentős összegű kiadással bír. Fontos lenne,
hogy a helyben megtermelt gyümölcsök
kerüljenek fogyasztásra. Ez által 1-2 fő
szakképzett helybeli munkanélküli számára
is tudnánk hosszabb távon
Babócsa
munkalehetőséget biztosítani. 100 db.
őshonos - különböző fajtájú - gyümölcsfa
csemete beszerzése, ültetés utáni védelme
lenne a pályázott összeg felhasználási
módja. Fél évszázaddal ez előtt, az általános
iskoláskorúak besegítettek a
gyümölcsszüretelésbe, amelyért bizonyos
kedvezményeket kaphattak, pl. táborozási
költségeik biztosítása. Ezt a hagyományt is
szeretnénk újra éleszteni. Több olyan
önkormányzati, civil szervezeti rendezvény
is, amelynek keretében a lakosság és az
idelátogatók számára biztosított ételek
készítéséhez szükség van pl. dióra, lekvárra,s
a lakosság szokta
"összeadni",
de ezt a
A ezt
fél évszázadon
át működő,
termálfürdő
gyógyulni, pihenni vágyó emberek
tömegeiknek biztosított folyamatos
lehetőséget,- de jogszabályi változások
teljesíthetetlenségéből eredően
(önkormányzat anyagi ellehetetlenülése)
2007-ben bezárásra került. Dél-Dunántúlon
az egyik legerősebb kitörési pont a
gyógyturizmus felfejlesztése lenne. A jobban
kiépített környékbeli (főként kisvárosi) fürdők
viszonylag stabil látogatói körrel
rendelkeznek. A mi településünk nem kíván
versenyezni ezekkel a településekkel,
csupán a 60-70 fő helybeli és 5-10 km-es
körzeten belüli mozgásszervi beteg részére
Babócsa
kívánja biztosítani a hozzáférés, gyógyulás
lehetőségét, ami évtizedeken át adott volt
számukra. Ezek az emberek 50 év felettiek,(a fiatalabb korosztály inkább a barcsi,
csokonyavisontai és nagyatádi termálvizes,
jól kiépített komplexumokat látogatja.
)Továbbra is ezt a korosztályt céloznánk a
fejlesztéssel, hisz ők az elesettebbek,
kevésbé tudnak kimozdulni, közlekedési
gondjaik vannak. Ez a termálfürdő nyugodt,
parkosított környezetben van. Akár
gyógyturizmus fejlesztési célzattal lehetne
ajánlani a későbbiekben az idősebb
korosztály számára, akik nem szórakozni
szeretnének, hanem pihenni. A másik

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

TOP 1.1.

8. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Babócsa Község
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
500 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Babócsa Község
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
85 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 8

Projekt 9

Projekt 10

Projekt 11

Városgazdálkodási Igazgatóság
tevékenységének bővítése

Építés-, felújítás mikrovállalkozások
fejlesztése érdekében

Erdészeti szolgáltatók
eszközbeszerzése

Beruházási elemek:
Az Igazgatóság kertészeti,
növénytermesztési és erdőgazdálkodási
tevékenységgel történő kiszélesítéséhez, a
termékfeldolgozás és hasznosítás
rendszerének kiépítéséhez szükséges
infrastrukturális elemek megvalósítása

Iroda, műhely, raktár felújítása
Somogytarnócán
Barcsi autószalon kibővítése szerviz
létrehozásával
Pelletgyártó üzem létesítése Babócsán
Tároló fatermék összeszerelő üzem
létesítése Segesden
Iparos és barkács kereskedőház komplex
fejlesztése Barcson.
Gabonatisztítási szárítási kapacitásnövelés.
A projekt 6 különböző fejlesztést foglal
magában.

Erdészeti szolgáltatást végzők gép és
eszközbeszerzése.
A projekt 22 különböző fejlesztést foglal
magában, egy-egy településen több
különböző beruházás is megvalósulna
(Barcs, Babócsa, Homokszentgyörgy,
Ötvöskónyi, Péterhida).

Barcs Város

Rinya-Dráva Szövetség

Rinya-Dráva Szövetség

Ipari park meglévő területének fejlesztése a
volt KEMIKÁL területén
Ipari park bővítésére tervezett terület
hasznosítása befektető bevonásával
A volt fűrészüzem (parkettagyár)
működésének újraindítása
Mészégető utcai iparterület, melynek része a
Települési gazdasági aktivitás erősítése volt kenyérgyár, a volt NOVART ipartelep, a
a működő és barnamezős iparterületek volt VOLÁN telephely, a Dráva Tej Kft
Barcs Város
bevonásával II. ütem - Ipari fejlesztések üzeme, a DRÁVA COOP Zrt. üzemei,
hatékonyságának erősítése, tevékenységi
kör bővítése
Nyugati ipartelep a vasút és a Dráva part
közötti területen működő vállalkozások ipari
technológiai fejlesztése, új piaci lehetőségek
felkutatása - kihasználása

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

TOP 1.1.

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

TOP 1.1.

9. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Barcs Város
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
225 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Rinya-Dráva
Szövetség

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
143 585 034
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Rinya-Dráva
Szövetség

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
97 199 210
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
1 500 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Barcs Város
Önkormányzata

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 12

Projekt 13

Projekt 14

A településen és a kistérségben rengeteg
fanyesedék keletkezik éves szinten. Ennek a
feldolgozása (aprítása, tömbösítése),
hasznosítása eddig megoldatlan probléma. A
pályázat keretein belül tervezzük a megfelelő
berendezések beszerzését, a
munkálatokhoz szükséges térszín
Faaprító és tömbösítő üzem létrehozása
Csurgó Város
biztosítását. A keletkező végtermék fűtési
célt szolgálna. Ezt a rászoruló családok
kaphatják meg, illetve az előállított
mennyiségtől függően a piacra termelés is
megvalósulhat. Terveik szerint 2-3 ember
foglalkoztatottsága oldódhat meg az üzem
létrehozásával.

Szárító és savanyítóüzem

Gyümölcsfeldolgozás Iharos

Az elmúlt évek során Startmunka program
keretein belül 15 fő képzése történt meg.
Savanyítás és háztáji növénytermesztés
oktatáson vettek részt a dolgozók. Jelenleg
is megoldott a foglalkoztatottságuk egy
mezőgazdasági projektben. Erre a
Csurgó Város
mezőgazdasági projektre, a geomtermikus
adottságokra és a szakképzettségre épülő
üzemet szeretnénk létrehozni. A projekt
meglaósítása esetén csökkenne a
munkanélküliség a településen.
Az önkormányzat2012- 2013 között
Pogányszentpéter Önkormányzatának
gesztorságával adta be, majd 2014-től
önállóan a Startmunka „Egyéb értékteremtő
projektjében” gyümölcsfákat telepített és
kíván telepíteni egy 2 hektáros területen,
amelyet később újabb gyümölcsös
telepítése követne. Ez hosszútávon állandó
alapot képezne a gyümölcsfeldolgozáshoz.
Három típusú feldolgozási formát
szeretnénk, gyümölcslé sajtoslás,
lekvárkészítés, valamint gyümölcs párlat
előállítását. A fenti gyümölcsös
természetesen nem oldaná meg az üzem
nyersanyag szükségletét, illetve mire ezek a
Iharos Község
fák termőre fordulnak az 5- 10 éves
időintervallum, addig is szükséges
valahonnan a nyersanyagellátás. A csurgói
térség 18 települése, vagy akár szélesebb
határokon belül mozogva felvevő piacot
nyújtanánk a termelők, gyümölcseinek
értékesítéséhez. A térségben sok
településen folyik gyümölcstermesztés, sokat
segítene a létesítendő üzem lehetőségein,
ha a megyei úthálózati koncepcióban is
szereplő Csurgónagymarton és a 6801-es út
szilárdburkolatú összekötése az iharosi
Rákóczi utca nyomvonalán történne meg,
ugyanis ez egyben a gyümölcstermesztők
egyik fő beszállítói útvonalává is válhatna

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

10. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Csurgó Város
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
100 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Csurgó Város
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
150 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Iharos Község
önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
550 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 15

Projekt 16

Ipartelep fejlesztése a Marosi út
rekonstrukciójával

A projet megvalósítása során kiépítésre és
felújításra kerülnek a közművek, a
csapadékcsatorna elvezetés, a közvilágítás, Siófok város
közös gyalogos és kerékpárút, valamint új
aszfaltburkolatú út.

A helyi termék útja a Balatonföldvári
kistérségben, helyi termékek piacra
jutásának segítése

A projekt keretében megvalósítani kívánt
tevékenységek: A helyi és térségi termelők,
vállalkozók, civil szervezetek, közösségek
összefogása, helyi termelői piacok
létrehozása, egészséges életmódhoz
kapcsolódó szemléletek átadása.Korábbi
törekvések és kezdeményezések alapján a
helyi termékek hálózati jellegű értékesítését
segítő rendszer illetve bemutató és
értékesítő hely kialakítása (Tourinform
iroda/TDM szervezet gyakorlati tapasztalatai
alapján igény van rá). A helyi és térségi
Balatonföldvári Kistérségi
piacok alkalomszerű, időszakos vagy
Turisztikai Egyesület
rendszeres megjelenési lehetőséget
biztosítanak a termelőknek, változó
helyszínekkel. Szervezését a gazdálkodók, a
helyi önkormányzatok végzik a TDM
szervezet együttműködésében. A közösségi
környezetben termelői piac kialakítása,
szükséges infrastruktúra biztosítása.
Mesterségek napja rendezvény szervezése
hagyományteremtő szándékkal. TÁMOP EFI projekttel való együttműködés,
fenntartási időszakban egészséges életmód
népszerűsítésében.

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

TOP 1.1.

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

11. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Siófok város
önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
280 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Balatonföldvári
Kistérségi Turisztikai
Egyesület

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
500 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

Projektgazda

Ft

Az önkormányzatok egy 100 %-ban
önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit
gazdasági társaságot, vagy szövetkezetet
terveznek létrehozni a településeken
található önkormányzati és volt honvédelmi
célú állami tulajdonú területek
hasznosításával, termelésbe vonásával,
stb... . A társaság/szövetkezet feladatait az
alapító önkormányzatok az
önkormányzatiság elmúlt több mint húsz
évének tapasztalatai, ismérvei alapján
kívánják meghatározni kiegészítve a jelenkor
kihívásaira adott válaszokkal pl.:
Projekt 17

Helyi termelésen alapuló önkormányzati
feladatok szolgáltatásként történő teljesítése,
gazdálkodás kialakítása Ságvár, Som és
Ságvár Község
pl.: településüzemeltetési alapfeladatok,(
Nyim településeken
javítási, építési, karbantartási feladatok az
intézményeknél, saját tulajdonú épületeknél,
stb…) valamint a település kül -és
belterületén található közterületek
gondozása, karbantartása.

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Ságvár Község
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
110 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
30 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Zamárdi Város
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
5 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

tulajdonú és egyéb elhanyagolt, nem
hasznosított területek mezőgazdasági,
energetikai célú termelésbe vonása (pl.
zöldség, gyümölcs, levendula,
energiaültetvény,stb...)

Projekt 18

Projekt 19

Fedett paic Balatonszárszón

Új őstermelői piac kialakítása

és Kisállat Vásár működtetése,
továbbfejlesztése pl. helyi termelői piac
A már működő és a helyben lakók,
üdülőtulajdonosok, itt tartózkodók által
kedvelt termeleői piac területén 250 m2-es
fedett elárusítóhely kialakítása, mellyel éven
át történő, valamint az időjárástól függeten
értékesítést tesz lehetővé, biztosítva az itt
Balatonszárszó
tartózkodók szélesebb körű, folyamatos piaci Nagyközség
árúellátását. Az épületben kialakított termelői
bolt együttműködésen alapuló helyi és
térségi gazdaságok fejlődését eredményezi,
és kihat a termelők jövedelemszerző
tevékenységének fokozására.

A korábbi vasúti csomólont helyén
őstermelői piac kialakítása

Zamárdi Város

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

12. oldal, összesen: 22

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 20

Projekt 21

Projekt 22

Projekt 23

Balatonszárszói élelmiszer-feldolgozó
központ

4 élelmiszer-ipari KKV telephelyének
kialakítása Balatonszárszó iparterületén
(barna mezős terület).
A projektben részt vevő vállalkozások
versenyképességét javító tényezők:
- mindennapi tapasztalatcsere

Ságvári Ipari park Nkft. létrehozása és
az ipari övezet infrastrukturális
fejlesztése.

Az ipari park létrehozására kijelölt gazdasági
övezet alkalmassá tétele a befektető
vállalkozók, vállalatok fogadására.Hiányzó
fontos infrastruktúra kialakítása pl.
szennyvíz, kiszolgáló utak,stb... . A projekt
keretében létre kívánunk hozni egy nonprofit
szervezetet, amely az ipari parkkal
kapcsolatos ügyek ügyvitelét, és a napi
Ságvár Község
teendőket látná el és koordinálja a
beruházók, érdeklődők és a tulajdonos közti
kapcsolatokat. Megközelítés: 65.sz. főút, M7
autópálya (4km), Siófok-Kiliti-Ságvár
repülőtér, a Balaton törvény ill. Ságvár
rendezési terve által (U-2 , Gksz-3
)Gazdasági övezetnek minősül.

Vágópont létesítése Mesztegnyőn

Célunk a húsmarha-tartók részére
(lakosságot és az állattartókat értve
egyaránt) legális vágási lehetőség
biztosítása, ezzel is támogatva a falusi
Mesztegnyő Község
környezetben élők háztáji gazdálkodásának
megkönnyítését. A projekt magában foglalja
a marketing tevékenységet, a tanácsadást,
az engedélyezési eljárásokat.

Megyei központú zöldség -gyümölcs
Megyei központú zöldség -gyümölcs
csomagoló helység, egyedi márkajelölés csomagoló helység, egyedi márkajelölés
Somogy megyére
Somogy megyére

Balatonszárszó
Nagyközség

Böhönye Község Balaton
KerTÉSZ

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

TOP 1.1.

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

13. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Balatonszárszó
Nagyközség
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
160 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Ságvár Község
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
150 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
25 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
200 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Mesztegnyő Község
Önkormányzata

Böhönye Község
Önkormányzata,
Balaton KerTÉSZ

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 24

Projekt 25

Projekt 26

Értékünk a fa

A marcali járás Somogy Megye
erdőterületben és faipari vállalkozásokban
gazdag területei közé tartozik. Az erdőkből
kitermelt fa mellett a fahulladék
hasznosítatlanul az erdőben elégetésre
került. A projekt keretében megteremtjük a
technikai feltételeket a fahulladék (ágak,
gallyak, forgács) feldolgozásához, továbbá
az előállított termék elsődleges
felhasználásához (apríték felhasználása
önkormányzati intézményekben), továbbá a
hozzáadott értéket képviselő brikett
gyártáshoz (mely értékesítésre és szociális
felhasználásra kerül). A projekt
megvalósítása folyamatos (brikett/apríték
gyártás, kazán fűtés), illetve idény munkát
(erdő tisztítás) biztosít a járásban élők
számára.

Marcali Város

Térségi termény felvásárlást és
értékesítést koordináló szervezet
létrehozása

Térségi termény felvásárlást és értékesítést
koordináló szervezet létrehozása,
ellensúlyozva az integrátor cégek
momopóliumát

Koppány-völgyi fafeldolgozó üzem

A fejlesztés egyrészt a tüzifa alapanyag
feldolgozást foglalná magába,másrészt
pedig a ipari fa ,fűrészárú készítést. A
fürészárú feldolgozáshoz önkormányzati
telephelyen könnyűszerkezetes csarnokba
telepített fűrészgépek segítségével évi 2-4
ezer m3 fa elsődleges feldolgozása válna
lehetővé a melléktemékek (forgács,
fűrészpor stb) feldolgozásával együtt 4-6 fő
számára biztosítana munkalehetőséget .
Tüzifa : A térségünkből kikerülő fa jelentős
Törökkoppány Község
része tüzifa minőségű így a feldolgozás
hangsúlyos része is ez a célterület. Jelenleg
éves szinten 5-600 m3 tüzifa kerül
feldolgozásra térségünkben a fejlesztés
megvalósításával elérhető lenne a teljes
kitermelt famennyiség feldolgozása a
csomagolásig bezárólag 3-4 fő
foglalkoztatásával . A beszerzésre kerülne
egy daraboló-hasító csomagoló gép
,anyagmozgató technológia ,tároló épület.

Marcali Város

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

14. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Marcali Város
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
390 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Marcali Város
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
78 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Törökkoppány Község
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
55 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 27

Projekt 28

Projekt 29

Projekt 30

Szorosad Fűrészüzem Újraindítása

A Szorosad Bem út 1. szám alatti teljeles
felszerelt / 2. db. Szallgafűrész, 2. db.
Gyalugép / fűrész üzemet bérli az
Önkormányzat. Kisebb alkalmi munkákat
végzünk ott. Az üzem újra indításával
lehetőség nyílna 4.-5. munkahely teremtésre. Szorosad Község
A falut körbevevő erdőkből éves szinten több
mint 10.000 m3.- 15.000 m3. fát szállítanak
ki feldulgozatlanul. Itt akár félkész, vagy kész
terméket is előlehetni állítani. Ezzel csökkene
a településünkön munkanélkülien száma.

Tésztagyártás, tojásfeldolgozás,
kertészet

Őshonos baromfi tájfajta program

Piac és vásártér kialakítása

Zics - start munka

A projekt részei: 1.) a tenyésztési program
fejlesztése a fajtaelismertetéshez szükséges
mértékben (a keltetési és nevelési kapacitás
maximalizálása: keltető berendezés
beszerzés, istálló felújítás); 2.) háztáji
integrációs rendszer szervezése, kiépítése
(szabályrendszer, toborzás,
szervezetfejlesztés); 3.) vágókapacitás
Törökkoppány Község
kialakítása (épület + 200 db/nap kapacitású
teljes baromfi vágó technológia); 4.) REL
típusú együttműködés kialakítása
(piacfelmérés szerint a Pécs környéki
vendéglátókkal kialakítható, megfelelő
szervezéssel a Balaton part és/vagy
Kaposvár vendéglátóipari szektorával
hasonló együttműködés alakítható ki)

A jelenlegi vásárcsarnok mellett 4-500 fő
befogadására alkalmas piactér kialakítása

Tab Város

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

15. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Szorosad Község
Önkormányzat

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
20 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Zics Önkormányzat start munka

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
10 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Törökkoppány
önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
80 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Tab Város
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
300 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 31

Projekt 32

Projekt 33

Csirke vágópont

Törökkoppány Község

Tevékenység, cél: Zöldség, gyümölcs, és
fűszernövények termelése, termeltetése,
valamint feldolgozása, sertés hízlalás, vágás
és feldolgozás
Beruházás
Ingatlan:
A projekt megvalósításához szükséges
ingatlan beruházások:
fűszernövény feldolgozó, csomagoló
átalakítás
zöldség feldolgozó, száraztészta üzem
Zics - Zöldség, gyümölcs, és
felújítás
fűszernövények termelése, termeltetése, vegyesbolt átalakítás
valamint feldolgozása, sertés hízlalás,
gyümölcsfeldolgozó, húsfeldolgozó, termelői
Zics Község
vágás és feldolgozás
piac építés
Az építési, átalakítási, felújítási költségek
összesen 150mFt
Eszközök, technológia: a technológia
berendezések, felszerelések költsége 58mFt
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: Az
önkormányzat szociális szövetkezete (Zicsi
Szorgos Kezek Szoc. Szöv.) jelenleg is
foglalkozik zöldség és fűszernövény
termesztéssel. A művelt földterület 5 hektár,
melyet további 10 hektár bérelt területtel
bővítenek. A növénytermesztési ágazatban
zöldség és fűszernövények termesztését,
valamint gyümölcs ültetvény (alma, meggy,

Látványpálinkafőző építés

50 és 200 liter közötti üsttel működő
látványpálinkafőző megépítése

Tab Város

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

16. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

Törökkoppány
Önkormányzat

Zics önkormányzata

Tab Város
Önkormányzata

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
30 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
380 938 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
50 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 34

Projekt 35

Projekt 36

Lovaskocsis személyszállító turisztikai
szolgáltatásrendszer

Ipari zóna kibővítése

Lábodi iparterület fejlesztése a
szükséges infrastruktúra kiépítésével

A projekt az e célra használható úthálózat
kialakítását, az egységes kialakítású, jó
terepképességű túrakocsik elkészíttetését, a
rendszer logisztikai és promóciós
rendszerének kialakítását tartalmazza. A már
évek óta kifejlesztett elképzelés többször is
pályázati formát öltött, nyert is, azonban az
előfinanszírozási nehézségek (az erre a
célra létrehozott térségi lovas egyesület, mint
civil szervezet nem jutott hitelhez) miatt nem
valósult meg. Az elképzelés értéke
ugyanakkor, hogy megszerveződött a
rendszer működtetését ellátni képes
vállalkozói és civil összefogás (lótartók) és az
igényfelmérések is azt mutatták, hogy az
Koppányvölgye HACS
elkpzelés életképes lehet. Az autópályán 1
óra alatt megközelíthető parkoló és
diszpécser központban az autó biztonságban
otthagyható és át lehet szállni az előre
lefoglalt korhű (19.sz) túrakocsira, amely
szabott km áron eljuttatja a megrendelő
társaságot, családot (6-8 fő/kocsi) a szintén
előre lefoglalt szálláshelyre,
vendéglátóhelyre. A kialakított internet alapú
tervezési és foglalási rendszeren keresztül
több napos programok szervezhetők,
amelyekben szerepet kaphatnak a kisebb,
speciális helyi szolgáltatások, vonzerők. A
projekt 12 db korhű
túrakocsit és a tervezési-foglalási rendszer

Ipari terület bővítése területvásárlással és
közművesítéssel a Flextronix telephelye
melletti területen

Tab Város

A település rendezési tervével összhangban
a meglévő iparterületet bővítő terület
vásárlás, víz-szennyvíz-elektromos
Lábod Község
közműhálózat bővítése, belső úthálózat
felújítása, építése.

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

TOP 1.1.

TOP 1.1.

17. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
40 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Tab Város
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
700 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

önkormányzat

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
100 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Koppányvölgye HACS

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 37

Projekt 38

Projekt 39

Projekt 40

Somogyvár-vágópont

Klapka utcai gazdasági övezet
infrastruktúra fejlesztése
Balatonbogláron

Közösségi tér és pictér kialakítása

Új Piactér és vásárcsarnok építése

Tevékenység, cél: Sertéstenyésztés, sertés
vágópont kialakítása, feldolgozott húsáruk
készítése és értékesítése
Beruházás
Ingatlan: A sertés hízlalásra szánt (eredetileg
is e célt szolgáló) épület önkormányzati
tulajdonban van, de felújításra szorul,
melynek költsége 10mFt. A vágópontot a
szükséges feldolgozó, érlelő, tároló
helyiségekkel, illetve az infrastruktúrával
együtt újonnan építik meg, az építési költség
140mFt.
Eszközök, technológia: A vágópont
Somogyvár Község
technológiai berendezéseinek beruházási
költsége 42mFt, ezen felül az értékesítéshez
és a hízóalapanyag beszállításához
szükséges két szállítójármű vételára
összesen 25mFt.
Működés
Alapanyag-termelés, beszerzés: A hízó
alapanyag tenyésztése, a malacok nevelése
ellenőrzött körülmények között a hizlaldában
történik, majd a malacok egy részét saját
nevelésben hizlalják tovább, a többit
(kezdetben 8-10, majd az igények szerint
bővülő számú termelőhöz) adják ki. A
háztájiban nevelt állatok tartása,
takarmányozása a gazdák feladata és
A városban az autópályához közvetlenül
kapcsolódó gazdasági övezet térségi
jelentőségű munkahelyteremtést szolgál. A
még hiányzó közművek és úthálózat
mielőbbi pótlása, a meglévők bővítése
Somogy megye gazdasági potenciáját
erősíti.

Balatonboglár Város

Somogybabod Község

Fonyód Város

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott

TOP 1.1.

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

18. oldal, összesen: 22

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Somogyvár Község
Önkormányzata

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
298 723 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Balatonboglár Városi
Önkormányzat képviseli: Mészáros
Miklós polgármester

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
250 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
18 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
450 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

2015

Somogybabod Község
Önkormányzata

Fonyód Város
Önkormányzat

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt 41

Helyi élelmiszertermékek előállítása

PROJEKTCSOMAG 2:
Foglalkoztatás-barát
fejlesztések elsősorban
a kis- és
középvállalkozásoknál
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

Projektgazda

Ft

Látrány belterületén területvásárlás, a
gyümölcsfeldolgozó helyének kialakítása
céljából.
A vásárolt terület tereprendezése.
A tereprendezési- és közművesítési terv
elkészítése.
Az ipari létesítményt feltáró utak
elkészítése.
A közművesítés megvalósítása. ( villany,
gáz, víz )
A terület csatornahálózatának kialakítása,
annak csatlakoztatása a község
csatornahálózatához.
Helybeli gazdálkodók megkeresése, az
összefogás érdekében.

Látrány Község

1.) Az agrár- és erdészeti
termelési láncok
TOP 1.1.
szereplőinek megerősítése

Látrány Község
Önkormányzata

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható

19. oldal, összesen: 22

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Finanszírozható
tevékenységek
ismeretének hiányában
később pontosítnadó.
Alapelv: közcélú
20 000 000
esetében
jövedelemtermelés
nélkül 100 %, State Aid
esetében 50, vagy 70
%

nem releváns

SZUM

nem releváns

MEGJEGYZÉS

2015

nem releváns

nem releváns

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

PROJEKTCSOMAG 3:
A munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

nem releváns

nem releváns

TOP 1.3.

Fonyód - Csisztafürdő

új út építése 5 km hosszban

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

6703 - Juta-Pusztakovácsi ök. út

0+000 és 7+800 között (Juta-HetesMezőcsoknya) – az egyetlen projekt, amelyik
megfelelően előkészített (terv); a járáskp.,
megyeszékhely (foglalkoztatási kp.)
elérhetőségét nagyban javítja; a TOP járási Juta-Pusztakovácsi
projektek közül elsősorban Juta és Hetes
településeken megvalósuló óvodai, csana
fejlesztésekhez kapcsolható, ÁNF közepes
1750 Ej

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 1.3.

6701 - Kaposvár-Fonyód ök. út

Somogyjád-Osztopán (Osztopán belterület)
14+900 és 19+400 kmsz között, illetve
29+600 és 31+600 kmsz. (Somogyvár)
között

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

6819 - Berzence-Iharosberény ök. út

A Magyar Közút Nzrt állásfoglalása alapján
Csurgó-Iharosberény közötti legindokoltabb
szakaszokon – járáskp. elérhetőségét
(foglalkoztatási kp.) javítja, csurgói integrált
Barcs-Csurgóhúzóprojekt beruházás (ipari park,
Iharosberény-Berzence
élelmiszergyártás.) elérhetőségét javítja
kielégítve a várhatóan növekvő közúti
szállítási igényt, TOP járási projektek közül
meglehetősen sokhoz kapcsolódik, ÁNF
magas 1962-2641 Ej

6704 - Öreglak-Marcali ök. út

A Magyar Közút Nzrt állásfoglalása alapján a
következők közül a legindokoltabb
szakaszokon:
0+000 és 12+700 ill. 16+400 és 20+056
között (Öreglak, Pusztakovácsi, Nikla,
Marcali belterület) – járáskp. elérhetőségét
(foglalkoztatási kp.) nagyban javítja, marcali
Öreglak-Marcali
integrált húzóprojekt beruházás (MIP
Logisztikai Kp.) elérhetőségét javítja
kielégítve a várhatóan növekvő közúti
szállítási igényt, TOP járási projektek közül
elsősorban marcali eü. alapellátás
fejlesztéshez kapcsolódik, ÁNF közepes
1895

Somogyjád-OsztopánKaposvár-Fonyód

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

nem releváns

nem releváns

7 900 000 000

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

nem releváns

nem releváns

nem releváns

2 000 000 000

100%

2015

Juta-Pusztakovácsi

1 600 000 000

100%

2015

TOP 1.3.

Somogyjád-OsztopánKaposvár-Fonyód

1 300 000 000

100%

2015

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 1.3.

Barcs-CsurgóIharosberényBerzence

1 500 000 000

100%

2015

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 1.3.

Öreglak-Marcali

1 500 000 000

100%

2015

20. oldal, összesen: 22

MEGJEGYZÉS

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

PROJEKTCSOMAG 4 :
A helyi foglalkoztatási
szint javítása megyei és nem releváns
helyi foglalkoztatási
paktumok támogatásával

Projekt 1

Ernyőprojekt 7: Foglalkoztatási paktum
Somogy Megyében - "munka-pontok"
kialakítása

Projekt 2

Helyi/térségi gazdaságfejlesztési
fókuszhoz illeszkedő képzések
lebonyolítása

Projekt 3

Nagybajom térségi textilipari
munkahelyteremtő integráció

nem releváns

A megyei foglalkoztatási paktum létrehozása,
a munkaerő-piaci szereplők közötti
partnerségi kapcsolat kialakítása, továbbá
járási szintű együttműködési
megállapodások megkötése a foglalkoztatást
segítő kitörési pontok meghatározására.
A paktum információk gyűjtésével,
megosztásával a partnerség
működtetésével projekt-generáló
tevékenységet lát el, segíti a foglalkoztatást
elősegítő konkrét projektek megvalósítását.
A paktum előkészíti a foglalkoztatási
infrastruktúrát ún. "Munka-pont" hálózat
kialakításához. A "Munka-pont" hálózat a
települési önkormányzatokkal és más helyi
szereplőkkel kialakított helyi foglalkoztatási
bázisokat hoz létre, amelyet munkával egy
központi szervező egység lát el. Ennek
keretében információt gyűjt, azonosítja és
felkutatja a partnereket, együttműködéseket
alakít ki, feltárja a lehetőségeket és
igényeket. A "munka-pontok" részben
önkormányzatok, részben civil szervezetek
támogatásával valósulnak meg. A paktum
keretében működő területi foglalkoztatási
hálózatot a helyi adottságokhoz illeszkedő
szociális szövetkezetek egészítik, amelyek
feladattal való ellátását a központi szervező
egység látja el.
A paktum honlapot üzemeltet és
Járási gazdaságfejlesztési fókuszokhoz
illeszkedő helyi képzési programok
megvalósítása, helyi szakmai
kompetenciákra, befektetői igénykre
támaszkodó projektek. A projektek
megvalósítása és elpőkészítése a járási
szereplők és az adott szakterületen működő
ernyő projektet szervező szervezetk
együttműködésvel valósulnak meg. A projekt
fontos eleme a helyi gyakorlati képzési
helyszínek megszervezése, kialkítása,
támogatása.

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

Projektpartnerek

Ft

nem releváns

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Megye összes települése
(potenciálisan)

4.) A lakosság képzettségi
szintjének javítását célzó
TOP 6.1.
fejlesztések támogatása

Megye összes
települése
(potenciálisan)

1 650 000 000

100%

2015 EMT elkészült

Megye összes települése
(potenciálisan)

4.) A lakosság képzettségi
szintjének javítását célzó
TOP 6.1.
fejlesztések támogatása

Megye összes
települése
(potenciálisan)

500 000 000

100%

2015

4.) A lakosság képzettségi
szintjének javítását célzó
TOP 6.1.
fejlesztések támogatása

Nagybajom Város
Önkormányzata

350 000 000

100%

2015 EMT elkészült

3 260 000 000

nem releváns

nem releváns

MEGJEGYZÉS

nem releváns

21. oldal, összesen: 22

nem releváns

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

nem releváns

Munkaerőhiány. A projekt megvalósításának
oka és szükségessége 100%-ban a
szakképzett munkaerőhiány. A projekt
megvalósításával lehetővé válik, hogy 50 fő
munkanélküli azonnal munkába álljon.
Nagybajom
Rövidtávon pedig a projekt eredményeinek
köszönhetően jelentős többletberuházás
nélkül további 150-200 fő munkaerő
alkalmazására nyílik lehetőség.

nem releváns

Projektgazda

A projekt becsült
támogatási igénye

nem releváns

megye-gazdaságfejlesztés

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett gazdaságfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Település(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Megyei fókuszterületeken (agrár,
élelmiszeripar, turizmus, faipar, energetika,
gépipar, textilipar) működő vállalkozások
foglalkoztatási potenciáljának növelése, a
fókuszterületeken létrejövő új vállalkozások
beindulásának támogatása, munkanélküliek
vállalkozóvá válásának támogatása képzési, beruházási, szakértői,
bértámogatások.

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

Projekt 4

Megyei foglalkoztatástámogatási
program - fókuszterületeken működő
foglalkoztatók segítésére

Megye összes települése
(potenciálisan)

4.) A lakosság képzettségi
szintjének javítását célzó
TOP 6.1.
fejlesztések támogatása

Megye összes
települése
(potenciálisan)

450 000 000

100%

2015

Projekt 5

A megyei pályaválasztási tevékenység
erősítése, hatékonyságának növelése, a
szakmaismeret bővítése, szakmai fórumok,
szolgáltatási road show szervezése. A
szakszerű pályaválaszás elősegítésével,
információkkal hozzájárulni a sikeres
szakma-, illetve
Pályaválasztás, pálya orientáció Somogy pályaválasztáshoz.Üzemlátogatások
Megye összes települése
megyében
szervezése a szakmák munkahelyi
(potenciálisan)
környezetben történő megismerése a pályaés iskolaválasztás előtt álló diákok számára
a megye meghatározott járásában. Szakmai
fórumok keretében lehetőség biztosítása
információcserére, információnyújtásra,
amelyek hozzájárulhatnak sikeres szakma-,
illetve pályaválaszt

4.) A lakosság képzettségi
szintjének javítását célzó
TOP 6.1.
fejlesztések támogatása

Megye összes
települése
(potenciálisan)

60 000 000

100%

2015

250 000 000

100%

2015

Projekt 6

Munkahelybővítést segítő munkáltatói
képzések

A munkáltatói igényekre hatékonyan és
gyorsan reagáló munkaviszonyos képzések
szervezése a meglévő munkaerő
megtartása, illetve átképzése érdekében.
A munkahelybővítésekhez kapcsolódóan
megfogalmazásra kerülő munkáltatói
igényekre az álláskeresők számára
célirányos munkaerő-piaci képzések
szervezése.
A projetk szakmai megvalósítói a fiatal,
diplomás álláskeresők közül kerül ki.
A projekt finanszírozza a képzéseket, a
szakmai megvalósítók foglalkoztatási
költségeit, a feladatellátáshoz kapcsolódó
dologi, működési kiadásokat.

PROJEKTCSOMAG 5:
A térségi
gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő
ESZA tevékenységek

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
NGM tájélkoztatás alapján nem
finanszírozható
nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5
ÖSSZESEN

Megye összes települése
(potenciálisan)

4.) A lakosság képzettségi
szintjének javítását célzó
TOP 6.1.
fejlesztések támogatása

Megye összes
települése
(potenciálisan)

22. oldal, összesen: 22

SZUM

21 240 186 000

MEGJEGYZÉS

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Megyei integrált területi programok (ITP) tervezett településfejlesztési projektjei - 2. körös (aktualizált) projektlista

Megye megnevezése: Somogy

Projektcsomag
megnevezése, projektek
sorszáma

Projekt címe

Tervezett tevékenységek
(projekttartalom)

Projekthelyszín (-ek)
Projekthelyszín: járás

A projekt megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz való
illeszkedése

Ttelepülés(ek)
cél sorszáma és
megnevezése

Projekt
finanszírozását
biztosító TOP
intézkedés száma és
megnevezése

Projektgazda

Projektpartnerek

A projekt becsült
támogatási igénye
Ft

A projektgazda által
kalkulált támogatási
intenzitás

A projekt várható
indítása (tervezés
jelenti az indítást)

%

év, negyedév

TOP INTÉZKEDÉSEN
BELÜL ELKÜLÖNÍTETT,
PÁLYÁZTATHATÓ
ÖSSZEG

Eredetlileg 7 Mrd Ft a TOP 1.2-re, de ez
az NGM tájékoztatása szerint nem
tervezhető. A végösszegben nem
szerepeltetjük!

A pályázati kiírás tervezett fókusza

A pályázati kiírás tervezett
területi fókusza

Érintett járások

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

SZUM

PROJEKTCSOMAG 1 :
A foglalkoztatás
segítése és az
életminőség javítása
családbarát, munkába
állást segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

3 259 920 992

Városi bölcsőde fejlesztése

Beruházási elemek:
- Az intézmény belső tereinek teljes belső
felújítása
- Gépészeti rendszerének rekonstrukciója
(víz - gáz központi fűtés - melegvíz ellátó
rendszer)
Barcs Város
- Az intézmény kiszolgáló egységeinek
Önkormányzata
(gyermek öltözők és vizesblokkok) teljes
rekonstrukciója
- Külső játszóterületek felújítása modernizálása
- Konyha teljes rekonstrukciója

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Barcs Város
Önkormányzata

55 920 992

100%

2015

Projekt 2

Városi Óvoda fejlesztése (Deák Ferenc
utcai óvoda)

Beruházási elemek:
-A program keretében a Széchenyi utcai
óvoda megszüntetése, tekintettel arra,
hogy építészeti kialakítása (egykor volt
polgári jellegű családi ház) a mai modern
gyermeknevelési igényeket nem tudja
kielégíteni. Helyette a Deák Ferenc
utcában központi szerepet betöltő óvoda
intézmény kerül bővítésre és
rekonstrukcióra, melynek keretében új
csoportszobák és kiszolgáló helyiségek,
Barcs Város
valamint az óvodai ellátás minimum
Önkormányzata
követelményeinek teljesítéséhez
szükséges terek kerülnek kialakításra. A
meglévő épületrész hőszigetelése,
fokozott hőszigetelő képességű
nyílászárók beépítése. A működéshez
szükséges óvodai felszerelések és
berendezések beszerzése. A
rendelkezésre álló nagyméretű területen
játszótér játszóház kialakítása, játszótéri
elemek elhelyezése-beépítése,
biztonságos kerítésrendszer kiépítése.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Barcs Város
Önkormányzata

125 000 000

100%

2015

Projekt 3

Óvodafejlesztés és sportudvar kialakítás

férőhely korszerüsítés, infra fejlesztés

Lad Község
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Lad Község
Önkormányzata

10 000 000

100%

2015

Projekt 4

Óvodafejlesztések a járás településein

férőhely korszerüsítés, infra fejlesztés

Barcsi Járás települései

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Barcsi Járás
települései

45 000 000

100%

2015

Projekt 1

A pályázati felhívásban
tervezetett támogatási
intenzitások

A pályázati kiírás
tervezett megjelentetése

nem releváns

nem releváns

MEGJEGYZÉS

nem releváns

Óvodafejlesztések a járás településein

férőhely korszerüsítés, infra fejlesztés

Barcsi Járás települései

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Barcsi Járás
települései

Zákányfalui Konyha és óvoda épület
felújítása

Az önkormányzat által működtett óvoda
és konyha épület nyílászáró cseréje.
Zákányfalu Község Önkormányzata
ellátja Surd, Nemespátró, Liszó és
Belezna községek élelmezési feladatait
is. Az óvodának, illetve a konyhának
otthont adó épület engergetikai,
fűtéskorszerűsítése ezidáig nem történt
meg. A konyha épületében a vezetékes
gáz bevezetése nem valósult meg. A
projekt keretén belül megtörténne az
épület nyílászáróinak cseréje,
hőszigetelése, valamint
fűtéskorszerűsítése. Mivel a két
intézmény egy épületben található a
projekt megvalósulásával az
önkormányzat jelentős
költséghatékonyságot érne el.

Zákányfalu Község
Önkormányzata

Csurgói

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Projekt 7

Faluház felújítása (óvoda)

A település központjában található a 20
éves faluház épülete, mely helyt ad az
óvodának, könyvtárnak, művelődési
háznak. A lakosság életében központi
szerepet játszik az épület. Sajnos az évek
Szenta Község
során nem volt forrás az épület nagyobb
Önkormányzata
mértékű felújítására, karbantartására. Az
épület rezsiköltsége rendkívül magas.
Szükség lenne az épületen tetőfelújítást,
nyílászárócserét végezni, illetve a fűtési
rendszert korszerűsíteni.

Csurgói

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

Projekt 8

Óvoda felújítás Inke

Az óvoda épületének állaga folyamatosan
romlik. Szükség lenne nyílászárók
Inke Község
cseréjére, fűtéskorszerűsítésre
Önkormányzata
(kazáncsere), hőszigetelésre a magas
rezsiköltségek és az állagmegóvás miatt.

Csurgói

Projekt 9

Óvoda nyilászáróinak ill.
tetőszerkezetének cseréje valamint az
épület szigetelése

Az óvoda épületének állaga folyamatosan
romlik. Szükség lenne nyílászárók
Porrog Község
cseréjére, fűtéskorszerűsítésre
Önkormányzata
(kazáncsere), hőszigetelésre a magas
rezsiköltségek és az állagmegóvás miatt.

Projekt 10

Óvodafejlesztés Berzence
Intézményében

Nyílászáró, fűtés, vizesblokk
korszerűsítés, külső homlokzat

Projekt 11

Projekt 5

235 000 000

100%

2015

Zákányfalu Község
Önkormányzata

30 000 000

100%

2015

TOP 1.4.

Szenta Község
Önkormányzata

46 000 000

100%

2015

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Inke Község
Önkormányzata

30 000 000

100%

2015

Csurgói

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Porrog Község
Önkormányzata

30 000 000

100%

2015

Csurgói

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Berzence Nagyközség
Önkormányzata

40 000 000

100%

2015

Óvodafejlesztés Pogányszentpéter
Intézményében

Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda
2013 januárjában került vissza az
önkormányzatunk
fenntartásáa.Fűtésrendszere nagyon
elavult ,állandó javítgatás mellett sem
működik rendesen.Nyílászárói részben
korhadtak ,meg vannak vetemedve.Már
nem nagyon szigetelnek.Óriási a
hőveszteség, emiatt magas az intézmény Pogányszentpéter Község
fűtési költsége.A nyílászárók és fűtési
Önkormányzata
rendszer cseréjét követően a homlokzat
szigetelésvel egy új energiahatékony
rendszer jön létre.Ezáltal a űködési
kiadások 25 %-os csökkenését
irányozzuk elő.A korszerűbb intézmény
talán a gyermeklétszám megtartásához
,így az intézmény hosszú távú
fenntarthatóságához is hozzájárul !

Csurgói

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Pogányszentpéter
Község
Önkormányzata

15 000 000

100%

2015

Projekt 12

Óvodafejlesztés Iharosberény
Intézményében

Nyílászáró, fűtés, vizesblokk
korszerűsítés, külső homlokzat

Iharosberény Község
Önkormányzata

Csurgói

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Iharosberény Község
Önkormányzata

17 000 000

100%

2015

Projekt 13

Csurgó bölcsőde fejlesztés

Nyílászáró csere, vizesblokk és fűtés
korszerűsítés. Utólagos külső
hőszigetelés. E fejlesztések
eredményeképp költségcsökkenés
valamint állagmegóvás valósul meg.

Csurgó Város
Önkormányzata

Csurgói

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Csurgó Város
Önkormányzata

40 000 000

100%

2015

Projekt 6

Berzence Nagyközség
Önkormányzata

Projekt 14

Projekt 15

Csurgó óvoda fejlesztés

Kaposfő térségi óvódai ellátás és
bölcsödei elhelyezés bővítése

Nyílászáró csere, vizesblokk és fűtés
korszerűsítés. Utólagos külső
hőszigetelés. E fejlesztések
eredményeképp költségcsökkenés
valamint állagmegóvás valósul meg.

1. Új építésű, 3 csoportos óvóda
létrehozása
2. Bölcsödei csoport létrehozása
3. Kötelező és szakmai projekt
tevékenységek

Csurgó Város
Önkormányzata

Csurgói

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Csurgó Város
Önkormányzata

180 000 000

100%

2015

Kaposfő Község
Önkormányzata

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Kaposfő Község
Önkormányzata

150 000 000

100%

2015

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Mosdós Község
Önkormányzata

30 000 000

100%

2015

Előkészítettség
1. Óvoda épület, építési dokumentáció
2. Igényfelmérés bölcsöde igénybevételre

Projekt 16

Mosdósi óvoda épületének
korszerűsítése

Kiemelten fontos, hogy gyermekeink a
jövőben is helyben járjanak óvodába.
Emellett fontos feladat a mindenkori
jogszabályi előírásoknak való állandó
megfelelés. Kiemelt feladat az óvoda
további felújítása, anyagi és pályázati
Mosdós Község
lehetőségekhez mérten, (tetőfelújítás,
Önkormányzata
udvari játékok cseréje EU-szabvány
szerinti játékokra, stb.) A gyerekek
étkeztetése az önkormányzatnak a
kötelező feladata. Indokolt a hosszú távú
költségtakarékosság érdekében a
főzőkonyha további korszerűsítése.

Projekt 17

Óvodai kapacitásbővítés Hetesen

Óvodai kapacitásbővítés

Hetes Önkormányzata

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Hetes Önkormányzata

50 000 000

100%

2015

Projekt 18

Családi napközi kialakítása Jutában

Családi napközi kialakításaa

Juta Önkormányzata

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Juta Önkormányzata

25 000 000

100%

2015

Marcali

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Vése Községi
Önkormányzat

50 000 000

100%

2015

A családi típusú gyermekotthonban élők,
önálló család, amelyet egy házaspár vagy
egyedülálló személy alapít 5-10 árva
gyermeket vállalva nevelésre a
gyermekek 18. életkoráig.
A gyermekotthonban elsősorban rokoni
kapcsolatban álló árva gyermekeket
Vése Községi
helyeznek el.
Önkormányzat
A gyermekotthon neveltjei kapcsolatban
állhatnak biológiai szüleikkel vagy egyéb
rokonaikkal és a körülmények
megváltozásakor visszatérhetnek
biológiai családjaikba.

Projekt 19

Családi típusú gyermekotthonok
kialakítása.

Projekt 20

A nagyatádi Nyitnikék, Gyöngyvirág és a
Hétpettyes Óvoda fejlesztése

A fejlesztés során megvalósul a
nagyatádi Nyitnikék és a Gyöngyvirág
Óvoda épületének bővítése,
energiatakarékos korszerűsítése,
akadálymentesítése és
kapacitásbővítése, továbbá az udvarok
fejlesztése.

Nagyatád Város
Önkormányzata

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Nagyatád Város
Önkormányzata

340 000 000

100%

2015

Projekt 21

Óvoda bővítése és korszerűsítése

Somogyszobi óvoda bővítése a kötelező
eszközrendszernek megfelelően. Az
Somogyszob
épület külső hőszigetelése és nyílászárók
önkormányzata
cseréje. Megújuló energiával a meleg víz
és a villamos áramfogyasztás kiváltása.

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Somogyszob
önkormányzata

100 000 000

100%

2015

Projekt 22

Óvodafelújítás a Siófoki kistérség
óvodáiban I. ütem

A Siófoki kistérség területén a leromlott
állapotú óvodák felújítása

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Siófok Város
Önkormányzata

280 000 000

100%

2015

Óvoda bővítés - Balatonszemes

Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr
közös intézményfenntartó tárulásban
biztosítja az alapfokú nevelést, a
prognosztizáció szerint tartós a 85-90
gyermek elhelyezési igénye. A bölcsöde
tradicionálisan biztosított volt korábban.
Balatonszemes Községi
Ez 8 település vonzáskörzetben oldhatná Önkormányzat
meg a hiányzó bölcsödei elhelyezést. A
terveink a meglévő óvoda épületének
bővítésére készültek, de alternatív
lehetőségként is megoldható
épületfelújítással.

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Balatonszemes
Községi Önkormányzat

100%

2015

Projekt 23

Siófok Város
Önkormányzata

30 000 000

Projekt 24

Balatonföldvári óvoda fejlesztése, új
funkciók kialakításával

Óvoda bővítése – tornaszoba kialakítása,
szabadtéri fedett foglalkoztató terek
Balatonföldvár Város
létesítése. Megújuló energia széleskörű Önkormányzata
alkalmazása, eszközbeszerzés.

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

120 000 000

100%

2015

Projekt 25

Óvodafelújítás a Siófoki kistérség
óvodáiban I.-II. ütem

A Siófoki kistérség területén a leromlott
állapotú óvodák felújítása

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Siófok Város
Önkormányzata

560 000 000

100%

2015

Projekt 26

Óvoda bővítés - Balatonszemes

Balatonszemes-Balatonőszöd-Somogytúr
közös intézményfenntartó tárulásban
biztosítja az alapfokú nevelést, a
prognosztizáció szerint tartós a 85-90
gyermek elhelyezési igénye. A bölcsöde
tradicionálisan biztosított volt korábban.
Balatonszemes Községi
Ez 8 település vonzáskörzetben oldhatná Önkormányzat
meg a hiányzó bölcsödei elhelyezést. A
terveink a meglévő óvoda épületének
bővítésére készültek, de alternatív
lehetőségként is megoldható
épületfelújítással.

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Balatonszemes
Községi Önkormányzat

30 000 000

100%

2015

Projekt 27

Balatonföldvári óvoda fejlesztése, új
funkciók kialakításával

Óvoda bővítése – tornaszoba kialakítása,
szabadtéri fedett foglalkoztató terek
Balatonföldvár Város
létesítése. Megújuló energia széleskörű Önkormányzata
alkalmazása, eszközbeszerzés.

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

270 000 000

100%

2015

Projekt 28

Törökkopányi óvoda felújítása

Törökkopányi óvoda felújítása

Törökkoppány
Önkormányzata

Tabi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Törökkoppány
Önkormányzata

50 000 000

100%

2015

Projekt 29

Kapolyi óvoda felújítása

Kapolyi óvoda felújítása

Kapoly Önkormányzata

Tabi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Kapoly Önkormányzata

70 000 000

100%

2015

Projekt 30

Nágocsi óvóda felújítása

Nágocsi óvóda felújítása

Nágocs Önkormányzata

Tabi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Nágocs
Önkormányzata

50 000 000

100%

2015

Projekt 31

Óvodafelújítás a Tabijárásban

Óvodafelújítás a Tabijárásban

Kistérségi tárulás

Tabi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 1.4.

Kistérségi tárulás

156 000 000

100%

2015

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Beruházási elemek:
- Hősök tere őspark és sétányainak
rekonstrukciója,
- Köztársaság utcai lakótömbök által
határolt közterületek – zöldfelületek
rekonstrukciója
- Sétáló utca teljes felületének
rekonstrukciója
- Testvérvárosok parkjának végleges
kialakítása és rekonstrukciója
- A városrész kereskedelmi erejének
fellendítése érdekében új szolgáltatások
bevezetése

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Barcs Város
Önkormányzata

122 103 182

90%

2015

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Barcs Város
Önkormányzata

90 305 478

90%

2015

PROJEKTCSOMAG
2:VÁLLALKOZÁSBARÁT,
NÉPESSÉGMEGTARTÓ nem releváns
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉ
S ÉS TURISZTIKA

Projekt 1

Projekt 2

Barcs központjában elhelyezkedő
bevásárlóközpont, és sétáló utca
rehabilitációja I. ütem

Művészeti – kulturális központ kialakítása
(színház és közösségi terem)

Beruházási elemek:
A meglévő épület teljeskörű felújítása, új
gépészeti és színháztechnikai rendszer
kialakítása, teljeskörű belsőépítészeti
átalakítás, akadálymentesítés.
Energiatakarékos műszaki
megoldásokkal a környezetterhelés
csökkentése, korszerű gépészeti
megoldásokkal az intézmény energia
igényének csökkentése

Siófok Város
Önkormányzata

nem releváns

10 875 658 997

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Babócsa, Rinya utca végén árvízvédelmi
védőfal kiépítése 300 m hosszban

Évtizedek óta fennálló probléma a Rinya
patak áradása idején, az alacsonyabban
fekvő, utca végén lévő lakóházak és az
ott lakók védelme. Esetenként gondot
jelent az utca végén, a patak árterében
lévő közüzemi kapcsolók védelme,
illetőleg az árvíz idején történő
kikapcsolásával az utca lakossága
áramszolgáltatás nélkül marad. Ez
leginkább a világítás és a hűtőgépek
üzemeltetésében, a fagyasztott
élelmiszerek tárolásában jelent
megoldhatatlan problémát. A vízügyi és
Babócsa Község
katasztrófavédelmi szakemberek
Önkormányzata
meglátása, véleménye szerint kb. 300
fm. hosszban lenne szükséges egy
megfelelő védőgát, védőfal kiépítése, ami
a veszélyeztetett épületek számára
jelente végleges megoldást, hisz ez által
az ár az említett szakaszon a mederben
tartható lenne. Továbbiakban e
szakaszon sem lenne szükség több ezer
homokzsák kihelyezésére. Szakmai
munkával, speciális gépekkel a DélDunántúli Vízügyi Igazgatóság is segíteni
tudna.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Babócsa Község
Önkormányzata

15 262 898

90%

2015

Projekt 4

Közlekedésbiztonság javítása
önkormányzati utakon, járdákon

Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált
az önkormányzati tulajdonú utakon,
járdákon elszenvedett balesetek,
gépjármű károk bejelentése, ami az évek
óta felújítást, karbantartást nélkülöző
ráfordítások hiányából ered. Helyenként a
mentők, kukásautók sem tudnak
beközlekedni, s így a lakosság egy része
nem fér hozzá a közszolgáltatásokhoz
sem, annak ellenére, hogy kommunális
adót fizet. Az egyes utcákban élő
lakosság esős időszakban, megfelelő
járda és út hiányában a sárban
Babócsa Község
közlekedik. A kátyúkba hajtva a
Önkormányzata
személygépkocsik meghibásodnak, a
tulajdonosok kártérítési igényeiket
szeretnék érvényesíteni. Az elmúlt
időszakban erősen forráshiányos
önkormányzat nem volt képes a
szükséges felújításokat megtenni a
helyzet rendezése céljából. Hosszú évek
óta tartó hiányosság pótlására, a
kötelezően ellátandó önkormányzati
feladat ellátása céljából, a megfelelő
infrastruktúra megteremtésére volna
szükséges a biztonságos közlekedési
feltételeket helyreállítani.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Babócsa Község
Önkormányzata

20 350 530

90%

2015

Projekt 5

Település fejlesztési akciók,
Építési tevékenység, amely a jelenlegi 40
Szulok Község
útfejlesztések és középületek fejlesztése. éve épített fafülkés öltözőrendszer
Önkormányzata
Öltöző épület kialakítása.
cseréjét szolgálja.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Szulok Község
Önkormányzata

10 175 265

90%

2015

Projekt 6

Drávagárdonyi infrastrukturális
fejlesztése

Drávagárdony település útjainak állaga
erősen leromlott, kátyús, ezért van
szükség az utak újraaszfaltozására.

Drávagárdony Község
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Drávagárdony Község
Önkormányzata

15 262 898

90%

2015

Projekt 7

Drávagárdonyi Református Templom
felújítása

Drávagárdony Református Templomának
állaga leromlott, az utóbbi időben nem
Drávagárdony Község
végeztek rajta felújítást. Esedékes lenne
Önkormányzata
különböző vakolási, állagmegőrző
munkálatok elvégzése.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Drávagárdony Község
Önkormányzata

1 271 908

90%

2015

Projekt 8

Helyi közúthálózatok és járdák
rekonstrukciója Vízváron

A Dráva, Szabadság és Kossuth utca
útburkolatának kialakítása, a Szent
István, Szent Imre, Szabadság utca
járdáinak teljes felújítása

Vízvár Község
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Vízvár Község
Önkormányzata

8 903 357

90%

2015

Közlekedésbiztonság javítása helyi
közutak, járdák fejlesztésével

Lad Község belterületi útjai nagyon
elavultak, Zrínyi u. Szabadság tér útjait a
vízfolyások tönkretették, ezért azokon a
közlekedés nehézkes, balesetveszélyes,
különös tekintettel arra, hogy a
domborzati viszonyok miatt tűrendkívüli
időjárásban elkerülő útként is
Lad Község
funkcionálna, ezért a szélesítése is
Önkormányzata
indokolt. Az útszakasz hossza 1107 m 3
m szélesen, 3321 m2. A járdák
tekintetében A Petőfi u , Kossuth u.
páratlan oldala, a Táncsics u. mindkét
oldala, és a Szabadságtér járdaszakasza
2350 m szorul felújításra.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Lad Község
Önkormányzata

11 447 173

90%

2015

Projekt 3

Projekt 9

Projekt 10

A projekt során a belvízelvezetés jelenlegi
problémája kerülne megoldásra. A
mostani állapotok szerint a település
belterületén található vízelvezetőárkok
állapota megfelelő, de az árkokban
Belterületi vízelvezető árkok
található átereszek és a rajtuk lévő
Potony Önkormányzat
átereszeinek,hídjainak, felújítása ,építése
gépkocsi hidak, bejárók rossz, funkcióját
be nem betöltő állapota miatt
szükségessé vált az átereszek, hidak
felújítása,a régiek elbontása és helyettük
újak építése.

Projekt 11

Helyi közút fejlesztése

Projekt 12

Projekt 13

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Potony Önkormányzat

7 631 449

90%

2015

Az önkormányzat forráshiány miatt nem
tudta az önkormányzati utakat
megfelelően karbantartani, így ezen utak Patosfa Község
kátyúsak, balesetveszélyesek. A tervezett Önkormányzata
felújítás a Petőfi u.-i és a Kossuth u.-i
1,31 km út aszfaltozását jelenti.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Patosfa Község
Önkormányzata

3 815 724

90%

2015

Helyi Önkormányzati útak
épitése,felújítása

Aszfalt utak építéséről van szó, melyek
kiszolgálják a település
infrastruktúrájának mai korhoz illő
módját.Közlekedésbiztonsági
szempontok alapján ezeket az utakat Községi Önkormányzat
nagy teljesítményű mg.munka gépek is Kálmáncsa
használják, illetve a lakosság is.Nem
olyan tehertbirással rendelkeznek,
melyek biztosítják a biztonságos
közlekedés lehetőségét.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Községi Önkormányzat
Kálmáncsa

6 105 159

90%

2015

Vízvári Művelődési ház rekonstrukciója

A rekonstrukció keretében
nyílászárócsere, fűtés, világítás,
Vízvár Község
vízellátás felújítása, akadálymentesítés, Önkormányzata
tető héjazat csere, külső-belső tatarozás.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Vízvár Község
Önkormányzata

5 087 633

90%

2015

Művelődési Ház szociális helyiségeinek
felújítása

A projekt során a település egyik
középület csoportjának már meglévő de
katasztrofális állapotú szociális
helyiségeinek felújítására kerülne sor. Az
épületben található a művelődési ház ,
Potony Önkormányzat
könyvtár, orvosi rendelő, ifjúsági
klub,önkormányzati hivatal. Ezekhez a
helyiségekhez tartozó Wc-k, ill.
fürdőszoba,konyha teljes felújítását tenné
lehetővé a projekt.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Potony Önkormányzat

1 271 908

90%

2015

Projekt 15

Műemléki környezetben lévő ravatalozó
építése

A ladi kálvária 1997. óta műemléki
védettséget élvez, melynek bejáratánál
helyezkedik el a "szocreál" stílusban épült
ravatalozó. A látványt , az élményt erősen
rontja a mostani kép. Turisztikai
Lad Község
szempontból az attrakció
Önkormányzata
bemutathatatlan. Ehelyett szeretnék egy
környezetbe illő , kulturális örökséget
felerősítő , ravatalozó funkciót is felölelő
épületet építeni.

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Lad Község
Önkormányzata

6 613 922

90%

2015

Projekt 16

Művelődési ház és közterének felújítása

A tervezett felújítás tartalmazza a
művelődési ház külső szigetelése,
festése, belső festés , mázolási
munkálatok. A művelődési ház
közterének rendbetétele során járda és
kisebb burkolt tér kialakítása.

Patosfa Község
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Patosfa Község
Önkormányzata

1 271 908

90%

2015

Projekt 17

5-ös program elem. A barcsi kistérség
környezeti hatékonyságának
fejlesztése.
Termálvíz hasznosítása, gyógyvízzé
nyilvánítás, a Szuloki Termálfürdő és
létesítményei területén.

Szulok Község
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Szulok Község
Önkormányzata

6 359 541

90%

2015

Projekt 18

Belterületi utak fejlesztése

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

1 526 290

90%

2015

Projekt 19

Kültéri játszótér kialakítása

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

1 526 290

90%

2015

Projekt 20

Sportpálya fejlújítása, sportöltöző építése

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

2 543 816

90%

2015

Projekt 14

egészségügyi szolgáltatóval való
megállapodás,
vizsgálati és diagnosztikai hely
kialakítása,
egyéb technológiai elemek kialakítása,
(kútfej, vizsgálati medence)

Beruházási elemek:
- Hősök tere őspark és sétányainak
rekonstrukciója,
- Köztársaság utcai lakótömbök által
határolt közterületek – zöldfelületek
rekonstrukciója
- Sétáló utca teljes felületének
rekonstrukciója
- Testvérvárosok parkjának végleges
kialakítása és rekonstrukciója
- A városrész kereskedelmi erejének
fellendítése érdekében új szolgáltatások
bevezetése

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Barcs Város
Önkormányzata

74 141 808

90%

2015

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Barcs Város
Önkormányzata

264 694 522

90%

2015

Projekt 23

Csurgó közigazgatási területén járdák
felújítása

Csurgó Város Önkormányzata
folyamatosan végzi a jádák felújítását. A
hatalmas költségek miatt, csak kisebb
szakaszokon történhet a beruházás. A
pályázat keretein belül szeretnénk
nagyobb járdaszakaszokat felújítani.
Csurgó Város
Több olyan terület van Csurgón, ahol
Önkormányzata
nincs járda. A létfontosságú helyken
ezeket szeretnénk pótolni pályázati
forrásokból. Csurgón jelenleg mintegy 20
ezer m2 járdafelület van. Ennek kb.
80%át szeretnénk felújítani.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Csurgó Város
Önkormányzata

20 000 000

90%

2015

Projekt 24

A meglévő játszótereken a játékok
felújítása (elsősorban festése),
biztonságosabbá tétele a város
önkormányzatának feladata. Önerőből
jelenleg a modernizálás nem megoldható.
Pályázati forrásokból terv új, uniós
szabályozásnak megfelelő játékok
Közösségi terek fejlesztése - Játszóterek
Csurgó Város
telepítése, a meglévő elemek felújítása,
felújítása
Önkormányzata
illetve a játszótérnek helyet adó parkok
díszítése, gondozása, rendbetétele. A
parkosítás során szeretnénk új
utcabútorokat vásárolni, növényeket
ültetni, járdát építeni. Csurgón jelenleg 4
játszótér van, amit a projektbe szeretnénk
beépíteni.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Csurgó Város
Önkormányzata

12 000 000

90%

2015

Projekt 25

Zis-tóhoz vezető út aszfaltozása, a tó
környzetrendezése

A Zis-tó a csurgói és a környékbeli
lakosság kedvelt kiránduló és horgász
helye. Az évek során folyamatos
fejlesztések történtek. Azonban a tó
megközelítése nehézkes a murvás út
miatt, melynek karbantartása folyamatos
Csurgó Város
és kötlséges. 1 km szakaszon szükség
Önkormányzata
lenne szilárd útburkolat kialakítására.
Ezen kívül a tó környezetének rendezése
a cél, parkosítással, szabadtéri bútorok
kihelyezésével és a tó főlé egy híd
építésével. Távlati cél kemping
kialakítása és a tó ismertté tétele.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Csurgó Város
Önkormányzata

8 000 000

90%

2015

Projekt 26

Somogyudvarhely közigazgatási
területén járdák felújítása

A meglévő alappal rendelkező járdák
térburkolása.

Somogyudvarhely Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Somogyudvarhely
Község
Önkormányzata

5 000 000

90%

2015

Projekt 27

Művelődési ház fejlesztése

A művelődési ház tetőterének beépítése,
közösségi helységek kialakítása,
Somogyudvarhely Község
egészséges életmód /konditerem
Önkormányzata
konditerem kialakitása,
eszközbeszerzés,butorzat.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Somogyudvarhely
Község
Önkormányzata

25 000 000

90%

2015

Projekt 28

Önkormányzati Hivatal felújjítása

Salétromos falaj felújítása, szigetelés,
festés, hideg és meleg burkolatok
cseréje, informatikai korszerűsítés,
butorzat cseréje.

Somogyudvarhely Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Somogyudvarhely
Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Projekt 29

Rákóczi utcai játszótéri park szinpad
kialakítása

Fedett faszerkezetű szinpad kialakítása,
kiszolgáló helységekkel, vizesblokkal,
áramellátás biztosítása, hangfénytechnika beszerzése.

Somogyudvarhely Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Somogyudvarhely
Község
Önkormányzata

5 000 000

90%

2015

Projekt 21

Projekt 22

Barcs központjában elhelyezkedő
bevásárlóközpont, és sétáló utca
rehabilitációja II. ütem

Művészeti – kulturális központ kialakítása
(színház és közösségi terem)

Beruházási elemek:
A meglévő épület teljeskörű felújítása, új
gépészeti és színháztechnikai rendszer
kialakítása, teljeskörű belsőépítészeti
átalakítás, akadálymentesítés.
Energiatakarékos műszaki
megoldásokkal a környezetterhelés
csökkentése, korszerű gépészeti
megoldásokkal az intézmény energia
igényének csökkentése

Projekt 30

Rákóczi utca egy kis szakaszának, Petőfi
utca, Vörösmarty utca egy részének
Aszfaltozás
aszfaltal történő ellátása.

Projekt 31

Önkormányzati utak felújítása

Projekt 32

Projekt 33

Projekt 34

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Inke Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Iharosberény Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

Iharosberény Község
Önkormányzata

Csurgó

Iharosberény Község
Önkormányzata

Csurgó

Inke Község
Önkormányzata

Az önkormányzati utak minősége
Porrogszentkirály Község
rendkívül rossz. Felújításra, aszafltozásra
Önkormányzata
lenne szükség.

Iharosberényen át a 61.sz. főközlekedési
útról Nagykanizsa irányából Kaszó,
Somogyszob, Nagyatád települések felé
a Kossuth utca jelenti a megközelítési
lehetőséget. Az utcán keresztül
bonyolódik a Kaszó Zrt. erdészeti
szállítmányozásának jelentős része. A
2.5m+padka szélességű szilárd burkolatú
önkormányzati út a fűrészárut, rönköt
szállító nehézgépjárművek terhelése
miatt gyakran kátyúsodik, felújításra
szorul. Az ellentétes oldalról szembejövő
járművek a kikerülési, előzési
manővernél a keskeny nyomtávú útról a
Kossuth utca burkolatjavítása,
padkára lehajtva közlekednek,
padkaszélesítés
tömegükkel szétnyomva, kátyúsítva azt.
Az utóbbi időszakban jelentkezett
gépjárműterhelés következtében a 720m
hosszú út padkája teljesen tönkrement, a
szilárd burkolat és a lesüllyedt padka
között 20-30cm szintkülönbség
keletkezett. Ez helyzet a közlekedés
biztonságát veszélyezteti,
személygépkocsikban a súlyos
rongálódás,
utasok/gyalogosok/kerékpárosok
esetében a személyi sérülés közvetlen
veszélyének esélyét is hordozza.
A projekt során az út két oldalán
A Táncsics utca bevezető szakaszán
(Bander-köz) és a Jókai utcában a szilárd
burkolatú önkormányzati út melletti
vízelvezető árkok az előző időszakokban
jelentkező nagy mennyiségű csapadékvíz
hatására kimosódtak, több szakaszon a
nagy vízgyűjtő területről lezúduló víz az
utat is alámosta. A területen fekvő
lakóházak telkeit a szétterülő, kiöntő
csapadékvíz elborította, a mélyebben
fekvő pincék, garázsok belvízkárokat
szenvedtek.
A projekt során a Bander-köz
árokrendszerének mederlapozásával, az
Táncsics utca (Bander-köz) és Jókai utca
útalap megerősítésével, javításával a
árokrendszerének felújítása
csapadékvíz-elvezető rendszert
alkalmassá kívánjuk tenni a
megnövekedett víznyomás hatásainak
leküzdésére. A felújítással érintett 70m
útszakasz kétoldali vízlevezető árkát
újrametsszük, azokat beton mederlappal
béleljük. Az alámosódott útszakaszok
alapját zúzott kő pótlással, tömörítéssel,
padkajavítással helyreállítjuk.
A jelentős nagyságú vízgyűjtő terület
természetes lefolyásaként működő Jókai
utcában 275m hosszan a csapadékvízelvezető árkot az önkormányzati út két
oldalán újrametszéssel megtisztítjuk a
A település központi területén, a
műemléki védelem alatt álló, nemrégiben
felújított barokk Inkey kastély(jelenleg
közoktatási alapintézmény) közelében
található Iharosberény legnagyobb
mesterséges zöld-övezete a Platános
helynevű park. A park kialakítása a ’30as évek közepére tehető, a birtokos
család uradalmi központjában létesített
Metzli Kamill uradalmi főerdész dupla
platángyűrű telepítésével lovardát. A 86
db., kilencvenéves példányból álló
platánfa gyűrű a település központi
részén fekszik, az általános iskola, az
Platános szerviz-útjának szórt köves
egészségügyi rendelőintézetek, az óvoda,
burkolattal ellátása
a r.katolikus plébániatemplom és paplak,
valamint a sportcsarnok közelében.
A Platános észak-északnyugati
határvonalán a Hársfa utca, illetve a régi
körorvoslakást követő beépítések
következtében 3 lakóingatlan jött létre,
mögöttük északi irányban mezőgazdasági
termőterületek húzódnak.
A lakóingatlanok és mezőgazdasági
területek megközelítése a helyi védettség
alatt álló zöldterületen keresztül történik,
ami a település-centrum egységes
kialakítása, a természeti/kulturális
örökség helyi védelme szempontjából

25 000 000

90%

2015

Porrogszentkirály
Község
Önkormányzata

8 000 000

90%

2015

TOP 2.1.

Iharosberény Község
Önkormányzata

2 000 000

90%

2015

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Iharosberény Község
Önkormányzata

1 604 000

90%

2015

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Iharosberény Község
Önkormányzata

1 680 000

90%

2015

Projekt 35

Szabadtéri közösségi tér (pihenőpark)
kialakítása a Platánosban

A település központi területén, a
műemléki védelem alatt álló, nemrégiben
felújított barokk Inkey kastély(jelenleg
közoktatási alapintézmény) közelében
található Iharosberény legnagyobb
mesterséges zöld-övezete a Platános
helynevű park. A park kialakítása a ’30as évek közepére tehető, a birtokos
család uradalmi központjában létesített
Metzli Kamill uradalmi főerdész dupla
platángyűrű telepítésével lovardát. A 86
db., kilencvenéves példányból álló
platánfa gyűrű a település központi
részén fekszik, az általános iskola, az
Iharosberény Község
egészségügyi rendelőintézetek, az óvoda,
Önkormányzata
a r.katolikus plébániatemplom és paplak,
valamint a sportcsarnok közelében.
A projekt megvalósítása során a dupla
platánfa gyűrű között 1.2m széles zúzott
köves sétányt alakítunk ki, kb. 500
hosszúságban. A szabályos kör alakú tér
centrumába a körsétányból két sugaras
út vezet. A körsétány mentén 6db.
pihenőpadot telepítünk. A kör közepén
50m2 alapterületű, faszerkezetes pavilont
(szabadtéri színpadot) építünk fel.
A park sétányai mentén, a centrumban a
járófelület kialakítása mellett parkosítási
munkát végzünk: kb. 30db örökzöld és

Projekt 36

Önkormányzati épület felújítása

Az önkormányzati épület felújítása.
Energetikai és egyéb fejlesztések
megvalósítása. A közigazgatás
színvonalának javítása.

Somogycsicsó Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Somogycsicsó Község
Önkormányzata

15 000 000

90%

2015

Projekt 37

Belterületi járda- és útfelújítás Zákány,
Zákányfalu, Őrtilos községben

Járda és útfelújítás Zákány, Zákányfalu,
Őrtilos község területén.

Zákány Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Zákány Község
Önkormányzata

56 000 000

90%

2015

Projekt 38

Útfelújítás Somogybükkösd településen

Somogybükkösd Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Somogybükkösd
Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Projekt 39

Projekt 40

Projekt 41

Projekt 42

Projekt 43

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Iharosberény Község
Önkormányzata

1 800 000

90%

2015

Fesztiváludvar és focipálya területén
vizesblokk kialakítása

A fesztiváludvar és a focipálya
együttesen szolgálnak a település
rendezvényeinek helyszínéül. A
településen amatőr focicsapat működik,
így szükség lenne öltöző és vizesblokk
kialakítására, mely az egyéb
rendezvények alkalmával is nagyon
hasznos lenne.

Csurgónagymarton Község
Csurgó
Önkormányzata

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Csurgónagymarton
Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Harangláb környezetének felújítása

A település központjában található
harangláb felújításra (valokás, harang
felújítása) szorul. Környezete elég romos
Csurgónagymarton Község
állapotban van, az időjárás
Csurgó
Önkormányzata
viszontagságai miatt megrepedezett a
harangláb körülötti beton. Szükség lenne
a harangláb térkővel való borítására.

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Csurgónagymarton
Község
Önkormányzata

5 000 000

90%

2015

Faluház felújítása

A település központjában található a
faluház épülete, mely helyt ad
könyvtárnak, művelődési háznak. A
lakosság életében központi szerepet
játszik az épület. Sajnos az évek során
Csurgónagymarton Község
nem volt forrás az épület nagyobb
Csurgó
Önkormányzata
mértékű felújítására, karbantartására. Az
épület rezsiköltsége rendkívül magas.
Szükség lenne az épület
nyílászárócseréjére, illetve a fűtési
rendszerének korszerűsítésére.

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Csurgónagymarton
Község
Önkormányzata

6 400 000

90%

2015

Művelődési ház felújítása

A lakosság életében központi szerepet
játszik az épület. Sajnos az évek során
nem volt forrás az épület nagyobb
mértékű felújítására, karbantartására.
Sajnos az elöregedés a településen is
Őrtilos Község
jellemző, sok az idős ember, akik
Önkormányzata
nehezen közlekednek. Így szükség lenne
az épület teljes akadálymentesítésére. Az
épület külső vakolata az időjárás
viszontagságai miatt rossz állapotú,
szükség lenne az újravakolására.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Őrtilos Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Hivatal épületének felújítása

A település központjában található a
hivatal épülete. A lakosság életében
központi szerepet játszik az épület.
Sajnos az évek során nem volt forrás az
Őrtilos Község
épület nagyobb mértékű felújítására,
Önkormányzata
karbantartására. Az épület rezsiköltsége
rendkívül magas. Szükség lenne az
épület tető- és nyílászárócseréjére, illetve
a fűtési rendszerének korszerűsítésére.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Őrtilos Község
Önkormányzata

5 000 000

90%

2015

Sportöltöző építése és villamos vezeték
kiépítése az ingatlanon

A településen aktív sportélet folyik.Megye
III.nagypályás bajnokságban felnőtt
csapatunk már több éve sikeresen részt
vesz.Ezen felül óvodás és iskolás
gyermekcsoportok is rendszeresen
használják a füves futballpályát.Az
önkormányzat ingatlanának területén
jelenleg nincs semmilyen öltöző,ahol
fürdeni és öltözni tudnának a játékosok
és egyéb felhasználók.Egy
magántulajdonban lévő romos
melléképületet használnak jelenleg ecélra,ami a pálya mellett található.Az
ingatlanon vízbekötési hely van ,de
Pogányszentpéter Község
villamosáram vételi hely nincs kiépítve.A
Önkormányzata
projekt során a telekre bevezetnénk az
áramot és ( a hatályos építéshatósági
előírásoknak mindenben megfelelő) 3
öltöző,3 zuhanyzó,1 klubterem,1
teakonyha,1 étkező ,1 konditerem ,1
raktárhelyiség,1 kazánhelyiség,1
tüzelőtárolóhelyiség és 1 informatikai
helyiség kerülnének
kialakításra.Internethasználatra
alkalmassá téve.Az MLSZ ajánlásai
szerinti alapfelszerelések beszerzése és
beépítése(öltözőpadok,öltözőszekrények,t
árolószekrények,asztalok,székek,sportfel
szerelések,edzőpadok,...stb)

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Pogányszentpéter
Község
Önkormányzata

8 000 000

90%

2015

Projekt 45

Az önkormányzati célú tároló felújítása

Az önkormányzat tulajdonában álló
épületbén tárolja a település
gondozásához szükséges eszközöket,
szerszámokat, illetve a falugondnoki
Porrog Község
buszt. Szükség lenne az épület
Önkormányzata
felújítására, legfőképpen
nyílászárócserére, mivel a tárolt eszközök
nagy értékűek. Ezen kívül szükség lenne
vizseblokk kialakítására.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Porrog Község
Önkormányzata

5 000 000

90%

2015

Projekt 46

Zrínyi Miklós Művelődési Ház és
Könyvtár tetőhéjazat cseréje

1.Tető cserép vásárlása
2. Meglevőhéjazat bontása
3. Hőszigetelés ellenőrzése, javítása
4. Új héjazat kialakítása

Berzence Nagyközségi
Önkormányzat

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Berzence Nagyközségi
Önkormányzat

15 000 000

90%

2015

Projekt 47

A Szent Kereszt Felmagasztalása
templom környezetének megújítása

A templom megközelítését szolgáló
gyalogutak töredezett aszfaltrétege
felszedésre kerül, helyette térkő burkolat
épül. A vízelvezetés kiépítésre kerül és
fogadja a templomkert felől érkező
felszíni vizeket is.

Berzence Nagyközségi
Önkormányzat

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Berzence Nagyközségi
Önkormányzat

5 000 000

90%

2015

Iharosberényi kultúrház tetőzetének
felújítása

A település közművelődési közösségi
színtereként működő épület 1870-ben
épült. A „Berényi Nagyvendéglőből” 1960ban lett kultúrház, s azóta látja el
közösségi feladatát. Földszintjén
színházterem, könyvtári rész, információtechnikai szolgáltató hely (teleház,
eMagyarország Pont), előtér („kulturális
kávézó”), emeletén edzőterem, a helyi tv
stúdiója, pincéjében ifjúsági közösségi tér
(„pinceklub”) kapott helyet. Az épülethez
1200 m2 udvar tartozik, benne szabadtéri
színpad, térkövezett streetball pálya,
szalonnasütő és játszótér elemekkel.
Iharosberény Község
Az épület 1973-ban készült
Önkormányzata
cserépfedéses héjazata beázik, lécezése
korhadt, behajlott. Porhó elleni védelem
nincs. Cserepek hőingadozás hatására
töredeznek. A 2000-ben készült előtér
tetőzetének bádogborítása a kis
hajlásszögű lejtés miatt beázik,
tartógerendázata korhadt, belóg. A 40
éve készült horganyzott tetőcsatorna
rozsdált, lyukas.
A héjazat hibáiból adódó rendszeres
beázások, téli hóbefúvások a közösségi
színtérként szolgáló belső helyiségek
berendezéseit, állapotát veszélyeztetik, a
probléma állandósulása a tartószerkezet

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Iharosberény Község
Önkormányzata

6 850 000

90%

2015

Projekt 44

Projekt 48

Önkormányzati Hivatal kialakítása

Gyékényes Község Önkormányzatának
tulajdonában van a Szabadság tér 2.
szám alatt található egykori iskola
épülete, amely eddig kihasználatlanul állt.
Az önkormányzat ezen épületet szeretné
felújítani és hivatali épületnek átalakítani.
Az épület külső felújítása szükséges,
úgymint tetőcsere, tatarozás és
szigetelés, nyílászárók cseréje. A belső
kialakítás során a régi nagy tantermet
lehetne átalakítani tárgyalónak, illetve
Gyékényes Község
irodákat is lehetne leválasztani belőle. Az
Önkormányzata
iskolai részt és a tanár lakást egybe
kívánjuk nyitni és a régi tanári lakás
átalakításával is irodákat kívánunk
kialakítani. A vizesblokk is átalakításra
szorul, hogy a kor követelményeinek
megfeleljen. Az épület a település
központjában helyezkedik el, így a
felújítással sikerülne a településképet is
szebbé tennünk. Az épülethez nagy
udvar is tartozik, így ott parkolót is ki
lehet alakítani.

Csurgó

Orvosi szolgálati lakás felújítása

A projekt során a Szabadság tér 42.
szám alatti orvosi lakást szeretnénk
felújítani kívül és belül is. A tető teljes
cseréje nélkülözhetetlen, illetve a
nyílászárók cseréje is. A belső
helységeket is fel kell újítani (festés,
szerelvényezés, fűtés-korszerűsítés). A
családi házhoz tartozó udvar
karbantartása és rendbetétele is
szükséges a melléképületekkel együtt
(garázs, tároló helységek).

Csurgó

Csurgó közigazgatási területén járdák
felújítása

Csurgó Város Önkormányzata
folyamatosan végzi a jádák felújítását. A
hatalmas költségek miatt, csak kisebb
szakaszokon történhet a beruházás. A
pályázat keretein belül szeretnénk
nagyobb járdaszakaszokat felújítani.
Csurgó Város
Több olyan terület van Csurgón, ahol
Önkormányzata
nincs járda. A létfontosságú helyken
ezeket szeretnénk pótolni pályázati
forrásokból. Csurgón jelenleg mintegy 20
ezer m2 járdafelület van. Ennek kb.
80%át szeretnénk felújítani.

Csurgó

Projekt 52

Közutak felújítása Csurgó közigazgatási
területén

A város közigazgatási területén kb. 110
ezer m2 önkormányzati tulajdonú út
található. A város a költségvetésébe
folyamatosan betervezi ezek
karbantartását, a helyreállítási költségek
azonban annyira magasak, hogy
pályázati forrás nélkül a kivitelezés
lehetetlen.

Projekt 53

Projekt 49

Projekt 50

Projekt 51

Projekt 54

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Gyékényes Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

TOP 2.1.

Gyékényes Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Csurgó Város
Önkormányzata

45 000 000

90%

2015

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Csurgó Város
Önkormányzata

230 000 000

90%

2015

Belterületen lévő barnamezős területek
rehabilizációja

Meglévő használaton kívüli ipari épületek
felújításával új funkciók és technológiák
Lengyeltóti Önkormányzata Fonyódi
alkalmazásával a helyi termelésre
alapozott feldolgozó ipar kialakítása.

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Lengyeltóti
Önkormányzata

350 000 000

90%

2015

Közösségi terek felújítása és fejlesztése
Balatonbogláron

A Lengyel - Magyar Barátság Háza
nemzeti történelmünk része, itt volt a II.
világháború éveiben az európai kontinens
egyetlen a lengyel gimnáziuma és
líceuma. A térhez közvetlenül
kapcsolódik a Várdombi Kaland - és
Szabadidőpark, az Árpád-házi Szent
Erzsébet Emlékpark (a szabadtéri
színpaddal), és a többi oktatási
intézmény (óvoda, általános iskola,
középiskola). A hagyományok megőrzése
mellett a XXI. század dinamikus
életvitelére, művelődési trendjeire
tekintettel olyan integrált közösségi
tereket kívánunk kialakítani a meglévő
épületben (Lengyel - Magyar Barátság
Háza) és a városi könyvtárral való
bővítésével, amelyek a következő
alapfunkcióknak eleget tesznek: integrált,
több funkciójú tudásközpont (könyvtár),
az élethosszig tartó tanulás, képzés, a
helyi közösségek kohéziójának
erősítését, alkotóképességeinek
kibontakoztatását szolgáló közösségi tér
és infrastruktúra. A program
elválaszthatatlan részei: a meglévő
épületek akadálymentesítése, az
energetikai korszerűsítése, a
tudásközpontnak 800 m2 új közösségi tér

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Balatonboglár Városi
Önkormányzat képviseli: Mészáros
Miklós polgármester

370 000 000

90%

2015

Gyékényes Község
Önkormányzata

Csurgó Város
Önkormányzata

Balatonboglár Városi
Önkormányzat - képviseli:
Mészáros Miklós
polgármester

Fonyódi

Fonyódi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Pogányvölgyi Többcélú
Kistérségi Társulás

300 000 000

90%

2015

Művelődési ház parkjának rendezése és
ifjúsági pinceklub kialakítása

A Művelődési Ház parkja rendkívül
rossza állapotban van, parkként évek óta
megszűnt funkcionálni. A művelődési ház
felújítása tavaly fejeződött be, és hogy
teljesen betöltse funkcióját, a külső
környezetét is szeretnénk fejleszteni.
Szabadtéri színpadot és nézőteret
kívánunk kialakítani, valamint
ALTERNAIV Ifjúsági és
parkosítással tenni alkalmassá a
Kulturális Egyesület
közösségi használatra. Az intézmény
felújításából kimaradt a pince. Ebből egy
modern, a mai kör követelményei szerint
felszerelt ifjúsági klubot szeretnénk
létrehozni, amelyben egy komlex ifjúsági
programsorozatot valósítunk meg az
átadást követő egy évben.

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

ALTERNAIV Ifjúsági
és Kulturális Egyesület

70 000 000

90%

2015

Projekt 57

A helyi közbiztonság feltételeinek
növelése

A fejlesztés keretében a közbiztonság
növelését kívánjuk megvalósítani
Nagybajom városban. A beruházás
során köztéri térfigyelő kamerarendszert
építünk ki a településen. Összesen 15 db
nagy felbontású (HD)
színes mozgóképet szolgáltató, éjszakai
fényviszonyok között is megfelelő
képminőséget biztosító kültéri
térfigyelő kamerát telepítünk a városba. A
tervezett rendszer összes kamerája
vezetékes hálózaton keresztül
kapcsolódik a vezérlő, rögzítő
központhoz. A beruházás keretében a
kamerák beszerzésén kívül az egyéb
szükséges berendezések beszerzése,
helyszínre szállítása, felszerelések
üzembe helyezése, is megvalósul. Az
infrastrukturális fejlesztéshez egy térségi
bűnmegelőzési programot is
megvalósítunk.

Nagybajomi
Környezetvédelmi és
Bűnmegelőzési Egyesület
(Polgárőrség)

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Nagybajomi
Környezetvédelmi és
Bűnmegelőzési
Egyesület
(Polgárőrség)

20 000 000

90%

2015

Projekt 58

Kadarkút városközpont rehabilitáció

Kadarkút Város
Önkormányzata

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Kadarkút Város
Önkormányzata

200 000 000

90%

2015

Projekt 59

Igal településfejlesztés

Igal Város Önkormányzata Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Igal Város
Önkormányzata

200 000 000

90%

2015

Marcali Város
Önkormányzata, Marcali
Római Katolikus
Egyházközség, helyi
vállalkozók

Marcali

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Marcali Város
Önkormányzata,
Marcali Római
Katolikus
Egyházközség, helyi
vállalkozók

698 000 000

90%

2015

Projekt 55

Projekt 56

Városi környezet javítása, a helyi és
térségi jelentőségű természeti és
kulturális értékek védelme.

A helyi védelem alatt áló épületek
homlokzat felújítása, nyílászáró cseréje,
tető héjazat cseréje az épület eredeti
állapotának figyelembe vételével,
valamint a közvetlen környezetének
kialakítása.

Marcali városközpont rebilitáció, a 68-as
elkerülő út átadását követően lehetőség
nyílik a városközpontban egy forgalom
csillapított, részben sétaló utca
kialakítására, tavernás, kiülőkkel. A
vállalkozások bevonásával lehetőség
nyílik az üzletek, vendéglátó egységek,
épülethomlokzatok felújítására,
kedvezőbb üzleti környezet kialakítására.

Pogányvölgyi Többcélú
Kistérségi Társulás

Projekt 60

A város szíve újraéled

Projekt 61

Városi környezet javítása a helyi védett
nagyatádi Széchenyi tér épületeinek,
A helyi védett épületek, köztéri műtárgyak növényzetének, köztéri műtárgyainak a
rekonstrukciója, védelme I. ütem
rekonstrukciójával, védelmével, a
biztonság fokozását szolgáló
fejlesztésekkel.

Nagyatád Város
Önkormányzata

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Nagyatád Város
Önkormányzata

360 000 000

90%

2015

Projekt 62

Városi környezet javítása a helyi védett
nagyatádi Széchenyi tér épületeinek,
A helyi védett épületek, köztéri műtárgyak növényzetének, köztéri műtárgyainak a
rekonstrukciója, védelme II. ütem
rekonstrukciójával, védelmével, a
biztonság fokozását szolgáló
fejlesztésekkel.

Nagyatád Város
Önkormányzata

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Nagyatád Város
Önkormányzata

240 000 000

90%

2015

Projekt 63

A Nagyatád - Kivadár városrészben
közösségi tér kialakítása

A Nagyatád - Kivadár városrészben a
helyi közösségek megerősödését és a
helyi értékek megőrzését biztosítva a régi Nagyatád Város
iskola épületének közösségi térré történő Önkormányzata
átalakítása az építészeti-kulturális
értékek megóvásával.

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Nagyatád Város
Önkormányzata

80 000 000

90%

2015

Zamárdi Város
Önkormányzata

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Zamárdi Város
Önkormányzata

30 000 000

90%

2015

Zamárdi Város
Önkormányzata

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Zamárdi Város
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Siófok Város
Önkormányzata

360 000 000

90%

2015

Vállalkozásbarát településfejlesztés
Balatonföldváron - önkormányzati
Balatonföldvár Város
tulajdonú vízparti és városközponti
Önkormányzata
ingatlanok és közterületek környezetbarát
fejlesztésével.

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

200 000 000

90%

2015

Vizes blokk kialakítása Zamárdiban a
Balatonparton

Zamárdi Város
Önkormányzata

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Zamárdi Város
Önkormányzata

30 000 000

90%

2015

Zamárdi Város
Önkormányzata

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Zamárdi Város
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Siófok Város
Önkormányzata

360 000 000

90%

2015

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

400 000 000

90%

2015

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Siófok Város
Önkormányzata

520 000 000

90%

2015

Tab Város Önkormányzata Tabi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Tab Város
Önkormányzata

235 000 000

90%

2015

Tab Város Önkormányzata Tabi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.1.

Tab Város
Önkormányzata

235 000 000

90%

2015

Vizes blokk kialakítása Zamárdiban a
Balatonparton

Projekt 64

Vizes blokk építése a parti szakaszon

Projekt 65

Játszóterek felújítása, kültéri tornapályák A város játszótereinek és külterületi
fejlesztése
tornapályák felújítása

Projekt 66

Egészségmegőrző központ kialakítása

Rekreációs központ kialakítása helyi
szállodák szolgáltatásainainak
kiegészítéseként

Projekt 67

Vállalkozásbarát településfejlesztés
Balatonföldváron

Projekt 68

Vizes blokk építése a parti szakaszon

Projekt 69

Játszóterek felújítása, kültéri tornapályák A város játszótereinek és külterületi
fejlesztése
tornapályák felújítása

Projekt 70

Egészségmegőrző központ kialakítása

Rekreációs központ kialakítása helyi
szállodák szolgáltatásainainak
kiegészítéseként

Projekt 71

Vállalkozásbarát településfejlesztés
Balatonföldváron

Vállalkozásbarát településfejlesztés
Balatonföldváron - önkormányzati
Balatonföldvár Város
tulajdonú vízparti és városközponti
Önkormányzata
ingatlanok és közterületek környezetbarát
fejlesztésével.

Projekt 72

A projet megvalósítása során a jelenleg
teljesen üres csarnoktér felújításával és
átépítésével egy korszerű többfunkciós,
akár egyszerre több rendezvény
lebonyolítására is alkalmas "alkotóteret"
hozunk létre a hozzátartozó raktárak,
vizesblokkok és gépészeti helyiségekel
együtt. A kivitelezési munkák során
többek között szeretnénk megvalósítani
Siófok Város
Siófoki hangár épület átépítése, felújítása az épület teljes gépészeti felújítását
Önkormányzata
megújuló energiaforrások alkalmazásával
együtt, külső homlokzati hőszigetelését, a
tetőhéjazat, tetőszerezet és nyílászárók
cseréjét is. Az épület áttervezése során a
komplex akadálymentesítés előírásait is
figyelembe vesszükük - így tervezzük
mozgáskorlátozott mosdók kialakítást,
indukciós hurkok és Braille írásos táblák
kihelyezését.

Projekt 73

Közparkok rendezése I. ütem

4 db Közpark rendezése

Projekt 74

Közparkok rendezése II. ütem

Fennmaradó közparkok rendezése

Projekt 75

Beruházási elemek:
- Drávai települések információs
rendszerének fejlesztése, információs
pontok kialakítása.
- A Duna-Dráva Nemzeti Park és Dráva
folyó értékeire építve a Dráva komplex
fejlesztése.
- Barcson Dráva korzó kialakítása,
Barcs Város
Dráva folyó komplex kistérségi fejlesztése
korszerű drávai településkép létrehozása, Önkormányzata
- Újonnan kialakított evezős turizmushoz
kapcsolódó kikötő működési feltételeinek
biztosítása
- Túraútvonalak mentén kialakított
pihenőhelyek számának növelése
- Tematikus park és programfolyam
kialakítása

Projekt 76

Túraútvonalak folyamatossá tétele,
turisztikai célú kerékpár utakkal
kapcsolódás a EV13 hálózathoz

- Kerékpár közlekedési zónák kijelölése
- Turisztikai célú kerékpárút hálózat
kiépítése, illetve forgalomszabályozási
eszközökkel történő kijelölése

Projekt 77

Zrínyi kerékpár út

Inkey Kastélypark Közjóléti
Rekonstrukciója

Projekt 78

Projekt 79

Projekt 80

Projekt 81

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Barcs Város
Önkormányzata

192 583 255

90%

2015

Barcsi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Barcs Város
Önkormányzata

192 583 255

90%

2015

A projekt megvalósítása során feltárásra
kerülne a 17. századi Zrínyi vár, valamint
kiépítésre kerülne egy erdei kerékpárút, Őrtilos Község
tanösvény. A kerékpár út összekötné a
Önkormányzata
Horvátországban található, Csáktornyai
Zrínyi Várat, az Őrtilosi Zrínyi Várral.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Őrtilos Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

A kastélypark rekonstrukciója és
újrahasznosítása céljából készült egy
teljes tervdokumentáció és egy
megvalósíthatási tanulméány még 2003ban, amelyet akkor az Állami Erdészeti
Szolgálat Balatonfüredi
Zöldövezettervező Irodája készített. Ezt a
dokumentációt kívánnánk újra
költségelve megvalósítani ebben a
projektben. A dokumentum alapján
megtöérténnének a sétautak kijelölései, a Iharos Község
terv szerinti növények beültetései,
Önkormányzata
továbbá különböző műtárgyak és pihenő
padok vagy valameilyen egyéb funkciókat
ellátó tágyak elhelyezései a kastélypark
területán. Felújításra kerülne a parkot
körülvevő téglafal, helyi nevén
"Kastélybástya", valamint a 2003 óta
helyi védettség alatt álló egyetlen
megmaradturadalmi, építészetileg is
különlegesnek nevezhető építmény az
egykori jégverem is.

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Iharos Község
Önkormányzata

70 000 000

90%

2015

Őrtilos Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Őrtilos Község
Önkormányzata

30 000 000

90%

2015

Gyékényes Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Gyékényes Község
Önkormányzata

50 000 000

90%

2015

Őrtilos Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Őrtilos Község
Önkormányzata

8 000 000

90%

2015

A projekt megvalósítása során
bemutatásra kerülne a Dráva - Mura
Komplex Dráva-Mura turizmusfejlesztés összefolyásánál található Őrtilos,
(őrtilos kikötési hely – kerékpárúthálózat, valamint a szűk mikro-térség. A projekt
utak, turisztikai attrakciók fejlesztése)
keretén belül fejlesztésre kerülne a
terület kerékpár hálózata, a turisztika
attrakciók bemutatása.
A gyékényesi Búvárbázis 2011-ben került
vissza az önkormányzat kezelésébe.
Azóta sikerült jelentős fejlesztéseket és
felújításokat eszközölni. A Búvárbázis
újra bekerült a sportolók látókörébe és a
hazai -és nemzetközi versenynaptárba. A
2014-es évben három tájékozódási búvár
verseny kerül megrendezésre a
Búvárbázison, melyekből 2 országos
szintű verseny és a harmadik pedig a
tájékozódási uszonyosbúvár
európabajnokság lesz. Jelenleg a
Búvárbázis férőhelye nem tudja ellátni az
igényeket, mivel egy-egy versenyre 150Gyékényesi Búvárbázis fejlesztése
200 versenyző érkezik, nemzetközi
versenyekre még ennél is több. Ennek a
problémának a megoldására kívánunk
pályázati lehetőségeket felhasználni.
Amennyiben a kiírásra kerülő pályázatok
engedik, szeretnénk a már meglévő
épületek mellé egy új épületet is építeni,
amelyben több apartmant szeretnénk
kialakítani. Az új apartmant úgy
szeretnénk kialakítani, hogy az egész
évben használható legyen, mert a
jelenlegi faházakban fűtési lehetőség
nincs. Meggyőződésünk, hogy a
Búvárbázisra érkező versenyzők és
nyaralók a kistérség adta turisztikai

Zrínyi-Újvár felfedezése

Őrtilos…Zrínyi-Újvár turisztikai célú
fejlesztése

Barcs Város
Önkormányzata

Projekt 82

Függő-Híd a Dráván

Függőhíd építés a Dráván, mely
összeköti Őrtilos és Légrád községet.

Őrtilos Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Őrtilos Község
Önkormányzata

50 000 000

90%

2015

Projekt 83

Hajó a Dráván

A projekt megvalósítása során
beszerzésre kerülne egy kis merülésű,
turisztikai, idegenforgalmi célt szolgáló
hajó, valamint a szükséges engedélyek.

Őrtilos Község
Önkormányzata

Csurgó

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Őrtilos Község
Önkormányzata

150 000 000

90%

2015

Projekt 84

Kerékpárút Csisztáig kb 5 km

Kerékpárút Csisztáig kb 5 km

Fonyód Polgármesteri
Hivatal

Fonyódi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Fonyód Polgármesteri
Hivatal

100 000 000

90%

2015

Projekt 85

Balatonfenyvesi Kisvasút Fejlesztése

Balatonfenyves - Csisztapuszta útvonal
felújítása, gőzmozdony és a nyitott
Balatonfenyvesi Turisztikai
személyszállító kocsik felújítása, hatósági Egyesület
engedélyeinek beszerzése

Fonyódi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Balatonfenyvesi
Turisztikai Egyesület

200 000 000

90%

2015

Projekt 86

A balatonlellei szabastrand
partisétányának megépítése

Több, mint 2 km hosszú viakolor sétány
megépítése, közvilágosítás
Balatonlelle Város
korszerűsítés, a sétány mentén a lámpa- Önkormányzata
hálózat megépítése.

Fonyódi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Balatonlelle Város
Önkormányzata

50 000 000

90%

2015

Projekt 87

Boglári Buborék élményfürdő és
szabadstrandok továbbfejlesztése (II.
ütem) Balatonbogláron

A Platán strand változatlanul szabad
strand. Az ott kialakított élményfürdő az
első szezonban már igazolta a beruházás
indokoltságát. A tervezett fejlesztések a
strand jellegének megfelelően egyfelől az
élményfürdő továbbfejlesztését célozzák
(úszómedence kialakítása), másrészt a
növekvő látogatottságra tekintettel
további kommunális fejlesztéseket
tesznek szükségessé: ezek rangsora:
higiéniás fejlesztések (WC, melegvízes
zuhanyozók, baba-pelenkázó). A terek
közösségi (sporttolásra alkalmas terek,
játszóterek) - tájépítészeti fejlesztését is
folytatni kell. Harmadsorban az
közműfejlesztésekkel a szezon
időszakosan működő - helyi termékeket
értékesítő -vállalkozásainak adhatunk
teret.

Balatonboglár Városi
Önkormányzat - képviseli:
Mészáros Miklós
polgármester

Fonyódi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Balatonboglár Városi
Önkormányzat képviseli: Mészáros
Miklós polgármester

300 000 000

90%

2015

Projekt 88

Zselici kerékpárút kiépítése

Kaposmérő, Bárdudvarnok, Szenna,
Patca, Zselickisfalud, Kaposszerdahely
(meglévőhöz csatlakozik)

Szenna Önkormányzat

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Szenna Önkormányzat

280 000 000

90%

2015

Projekt 89

Pihenés a Boronka mentén

Ökoturisztikai komplex projekt sport
elemekkel (több település - Juta
teniszpály, Somogysárd, Hetes
sportjátszótér)

Somogyi Naturális
Nonprofit Kft.

Kaposvári

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Somogyi Naturális
Nonprofit Kft.

280 000 000

90%

2015

Projekt 90

Kajakkal a Nagyberekben

A fejlesztés célja a Nagyberek természeti
csodáinak, élővilágának bemutatás, egy
kicsit más szemmel. A csatornahálózaton
csónakkal, kajakkal végighaladva olyan
látvány fogadja az oda látogatókat,
amelyet túraúton, közútan soha nem
Hubertus Agráripari Bt.
fedezhet fel. A turisták mellett kiemelt
figyelmet kívánunk fordítani az iskolai
csoportok fogadására is, akár
osztálykirándulások, akár tematikus
napok, vagy éppen természettudományos
szakkörök formájában.

Marcali

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Hubertus Agráripari Bt.

65 000 000

90%

2015

Projekt 91

Bernáth Galéria felújítása

A Marcali - Boronka kerékpárút mellett
található Bernáth Galéria felújítása,
kulturális turisztikai értékek bemutatása

MarcaliVáros
Önkormányzata

Marcali

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

MarcaliVáros
Önkormányzata

49 600 000

90%

2015

Projekt 92

Szőlőhegyi túraútvonal kialakítása
(kilátók, tájékoztató és útjelző táblák,
térképek stb.)

Szőlőhegyi túraútvonal kialakítása
(kilátók, tájékoztató és útjelző táblák,
térképek stb.)

Balatonberény Község
Önkormányzata

Marcali

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Balatonberény Község
Önkormányzata

13 385 827

90%

2015

Projekt 93

Ökoturisztikai fejlesztés a Boronkamelléki Tájvédelmi körzetben

A projekt célja a Boronka-melléki
Tájvédelmi körzet és közvetlen
környezete természeti és kulturális
kincseinek bemutatása. Az oköturizmus
(szelíd) turizmus népszerűsítése, a
környék turisztikai vonzerejének
növelése, ezáltal a kistelepülések
lakosság megtartó erejének fokozása

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Marcali Város
Önkormányzata

65 000 000

90%

2015

Projekt 94

Vadásztársaságok egységes marketing
stratégiája

Vadásztársaságok egységes marketing
stratégiája

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Marcali Város
Önkormányzata

2 000 000

90%

2015

Balatoni Bringakörút balatonmáriafürdői
pontja és az Országos Kéktúra útvonal
mesztegnyői végpontja
(Balatonmáriafürdő-Kéthely, BizeMesztegnyő) közötti hiányzó szakaszok
kiépítése

A Balatoni Bringakörút balatonkeresztúri
pontja és az Országos Kéktúra útvonal
mesztegnyői végpontja (BalatonkeresztúrKéthely, Bize-Mesztegnyő) közötti
hiányzó szakaszok kiépítésével a
minőségi ökoturizmus
munkahelyteremtéssel, a fenntartható
közlekedés fejlesztésével segíti a térség
hanyatlásának megállítását, gazdasági,
Mesztegnyő Község
turisztikai fejlődését. A Balaton déli
Önkormányzata
partjáról a kerékpáros turista forgalom
eléri Belső-Somogy aprófalvait is. A helyi
iskolába más településekről bejáró
gyermekek, valamint a dolgozók otthon
és munkahely közötti ingázását is
kielégíti a tervezett kerékpárút. A projekt
alkalmas a Mesztegnyőn tervezett
termelői piac forgalmának növelésére.

Marcali

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Mesztegnyő Község
Önkormányzata

390 000 000

90%

2015

Petesmalmi Vidrapark-ökoturisztikai
információs központ látogatói
infrastruktúrájának fejlesztése I. ütem

A programban megvalósuló közösségi
tér, bemutatóterem lehetőséget teremt a
látogató csoportok , közösségek,
családok, baráti társaságok fogadására,
az ott elhelyezett kiállítási anyagokkal
bemutatja a vidraparkban folyó
Lábod Község
tevékenységet, a természet és az ember Önkormányzata
tudatosan alakított kapcsolatának
fontosságát, a természeti értékek
megóvásának jelentőségét. A megépülő
vizesblokk kulturált környezetet biztosít a
látogatók számára..

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Lábod Község
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

Kisbajomi ökoturisztikai centrum
létesítményeinek kialakítása, bővítése

A falufejlesztő programoknak
köszönhetően községünk a 90-es évektől
kezdődően őrzi népi értékeit. Az egykori
református parókiából létrehoztuk a "Népi
Hagyományőrző és Erdei Iskolát",
kialakításra került a helyi sajátosságokat
bemutató Skanzen. Itt különböző
hagyományőrző programokkal
találkozhatnak az ide látogatók, mint pl.
paraszti életforma és kultúra bemutatása,
őshonos állat- és állattartási, kovácsolási
bemutató. Azonban az állattartáshoz
szükséges terménytárolóval, takarmány
előkészítővel nem rendelkezünk, a
Kisbajom Község
jelenlegi kovácsműhelyünk nem alkalmas
Önkormányzata
a bemutatók megtartására, ezáltal
turisztikai kínálatunk nem teljes. A projekt
során tervezünk felépíteni egy nyitott
kovácsszínt, ahol a már meglévő
szolgáltatás kiegészítésével, alkalmassá
válna a hagyományos kovácsolási
bemutatók megtartására. A
takarmánytároló és a
takarmányelőkészítő a meglévő őshonos
állatok (juh, ló, tyúkok, stb.)
takarmányának tárolására,
előkészítésére, feldolgozására, és
egyben a népi hagyományos
takarmánytárolási, állattartási módok

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Kisbajom Község
Önkormányzata

38 500 000

90%

2015

Rinya völgyi turisztikai fejlesztés I. ütem

A működő nagyatádi látogatóközponthoz
kapcsolódóan túraútvonalak kialakítása a
Rinyamenti térségben. A térség
Nagyatád Város
élővilágának minőségi színvonalú
Önkormányzata
bemutatását célzó turisztikai fejlesztések
megvalósítása, a járás településeinek
bevonásával.

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Nagyatád Város
Önkormányzata

140 000 000

90%

2015

Projekt 95

Projekt 96

Projekt 97

Projekt 98

Projekt 99

Petesmalmi Vidrapark-ökoturisztikai
információs központ látogatói
infrastruktúrájának fejlesztése II. ütem

A programban megvalósuló közösségi
tér, bemutatóterem lehetőséget teremt a
látogató csoportok , közösségek,
családok, baráti társaságok fogadására,
az ott elhelyezett kiállítási anyagokkal
bemutatja a vidraparkban folyó
Lábod Község
tevékenységet, a természet és az ember Önkormányzata
tudatosan alakított kapcsolatának
fontosságát, a természeti értékek
megóvásának jelentőségét. A megépülő
vizesblokk kulturált környezetet biztosít a
látogatók számára..

Projekt 100

Rinya völgyi turisztikai fejlesztés II. ütem

A működő nagyatádi látogatóközponthoz
kapcsolódóan túraútvonalak kialakítása a
Rinyamenti térségben. A térség
Nagyatád Város
élővilágának minőségi színvonalú
Önkormányzata
bemutatását célzó turisztikai fejlesztések
megvalósítása, a járás településeinek
bevonásával.

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Nagyatád Város
Önkormányzata

140 000 000

90%

2015

Projekt 101

Balaton parti rekortán futópálya
Zamárdiban

Balaton parti sétányon rekortán burkolatú Zamárdi Város
futósáv kialakítása
Önkormányzata

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Zamárdi Város
Önkormányzata

70 000 000

90%

2015

Projekt 102

Vízi élmény és kalandpark létesítése

A projekt keretében megvalósítani kívánt
tevékenységek: kombinálható eszközök Balatonföldvári Kistérségi
beszerzése, oktatási és marketing
Turisztikai Egyesület
tevékenység.

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Balatonföldvári
Kistérségi Turisztikai
Egyesület

115 000 000

90%

2015

Projekt 103

Balaton parti rekortán futópálya Siófokon

Balaton parti sétányon rekortán burkolatú Siófok Város
futósáv kialakítása
Önkormányzata

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Siófok Város
Önkormányzata

155 000 000

90%

2015

Projekt 104

Zamárdi "Szamárkő" turisztikai célú
fejlesztése - avarkori történelmi park
kialakítása

Zamárdi "kiserdő" területén
idegenforgalmi célzatú avarkori falu
kiépítése, kapcsolódó turisztikai központ
kiépítése, korabeli mesterségek,
életkörülmények bemutatása állandó
kulturális program (hagyományőrző)
biztosítása.

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Zamárdi Város
Önkormányzata

400 000 000

90%

2015

Projekt 105

Vízi élmény és kalandpark létesítése

A projekt keretében megvalósítani kívánt
Balatonföldvári TKT, helyi
tevékenységek: kombinálható eszközök
és térségi civil szervezetek, Siófoki
beszerzése, oktatási és marketing
LEADER HACS
tevékenység.

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Balatonföldvári TKT,
helyi és térségi civil
szervezetek, LEADER
HACS

150 000 000

90%

2015

Projekt 106

Horgászturizmus átfogó fejlesztése

Balatonföldvár horgász turisztikai
adottságokkal rendelkező város, mely a
részben közigazgatási területén található
tó és a Balaton adta lehetőségekkel
komplex horgászturisztikai szolgáltatás
nyújtását teszi lehetővé, együttműködve a
környező települések horgásztavaival,
Balatoni Halgazdálkodási
melyek elsősorban jelenleg
Nonprofit Zrt, Balatonmagántulajdonban vannak. A projekt
felvidéki NPI, Mille Andor
keretében a már meglévő balatoni
csónakkikötő bővítésére kerülhet sor,
valamint a "belső tavon" a horgászathoz
szükséges infrastruktúra
megteremtésére,(meder kotrása,
zöldterület rendezés, horgászhelyek
kialakítása, egyéb infrastruktúra).

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Balatoni
Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt, Balatonfelvidéki NPI, Mille
Andor

130 000 000

90%

2015

Projekt 107

Falusi turizmus fejlesztése

Falusi turizmus fejlesztése

Siófoki

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Som Község
Önkormányzata

70 000 000

90%

2015

Zamárdi Város
Önkormányzata

Som Község
Önkormányzata

Nagyatádi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Lábod Község
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

Projekt 108

Projekt 109

A 800 négyzetméteres látogatóközpont
közvetlenül a szántódi út melletti
önkormányzati területen kerülne
kialakításra, közvetlen kapcsolódással a
túraútvonalakkal. Az épületben fogadótér,
bemutató installációk, helyi termék shop,
előadóterem, interaktív helyi termék és
ökológiai műhelyek, iroda és büféétterem kapna helyet, a kültéren
játszótér, kerékpáros és lovas
szervízpont, parkoló, valamint őshonos
állatbemutató állna a látogatók
rendelkezésére. A látogatóközpont a
KOPPÁNYVÖLGY NATÚRPARK
Koppányvölgy Natúrpark látogatóközpont logisztikai és szolgáltató központjaként
funkcionálna. Egész évben rendszeres,
olcsó és tartalmas programokat kínálna a
natúrpark természeti-, kulturális és
gazdasági értékeihez kapcsolódóan,
elsősorban a környékbeli városi lakosság,
főként a családosok számára, különös
tekintettel a hétvégékre. A hátrányos
helyzetű, elmaradott térség gazdasági
kilábalását szolgáló többi törekvést (helyi
termék előállítás, települési turisztikai
attrakciók, stb) erősíti, a hálózati
gazdaság felé mozdítja, segíti a helyi
termékekre alapozott rövid ellátási láncok
létrejöttét. Az épület megújuló energia
A 800 négyzetméteres látogatóközpont
közvetlenül a szántódi út melletti
önkormányzati területen kerülne
kialakításra, közvetlen kapcsolódással a
túraútvonalakkal. Az épületben fogadótér,
bemutató installációk, helyi termék shop,
előadóterem, interaktív helyi termék és
ökológiai műhelyek, iroda és büféétterem kapna helyet, a kültéren
játszótér, kerékpáros és lovas
szervízpont, parkoló, valamint őshonos
állatbemutató állna a látogatók
rendelkezésére. A látogatóközpont a
KOPPÁNYVÖLGY NATÚRPARK
Koppányvölgy Natúrpark látogatóközpont logisztikai és szolgáltató központjaként
funkcionálna. Egész évben rendszeres,
olcsó és tartalmas programokat kínálna a
natúrpark természeti-, kulturális és
gazdasági értékeihez kapcsolódóan,
elsősorban a környékbeli városi lakosság,
főként a családosok számára, különös
tekintettel a hétvégékre. A hátrányos
helyzetű, elmaradott térség gazdasági
kilábalását szolgáló többi törekvést (helyi
termék előállítás, települési turisztikai
attrakciók, stb) erősíti, a hálózati
gazdaság felé mozdítja, segíti a helyi
termékekre alapozott rövid ellátási láncok
létrejöttét. Az épület megújuló energia

Fiad, Kisbárapáti, BonnyaBonnyapuszta,
SomogyacsaGerézdpuszta,
Somogydöröcske,
Szorosad, Kára, Miklósi,
Törökkoppány községek
önkormányzati társulása

TOP 2.2.

Fiad, Kisbárapáti,
Bonnya-Bonnyapuszta,
SomogyacsaGerézdpuszta,
Somogydöröcske,
Szorosad, Kára,
Miklósi, Törökkoppány
községek
önkormányzati
társulása

Tabi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

TOP 2.2.

Fiad, Kisbárapáti,
Bonnya-Bonnyapuszta,
SomogyacsaGerézdpuszta,
Somogydöröcske,
Szorosad, Kára,
Miklósi, Törökkoppány
községek
önkormányzati
társulása

nem releváns

nem releváns

Tabi

2.) Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes
vállalkozásai innovációs
potenciáljának növelésére
alapozott fejlesztéseinek
támogatása

Fiad, Kisbárapáti, BonnyaBonnyapuszta,
SomogyacsaGerézdpuszta,
Somogydöröcske,
Szorosad, Kára, Miklósi,
Törökkoppány községek
önkormányzati társulása

133 000 000

133 000 000

90%

2015

90%

2015

PROJEKTCSOMAG 3:
Közlekedési viszonyok,
valamint az
energiahatékonyság
javítása a járásokban

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Projekt 1

A kerékpáros közlekedés feltételeinek
megteremtése

- Kerékpár közlekedési zónák kijelölése
- Városi kerékpárút hálózat kiépítése,
illetve forgalomszabályozási eszközökkel
történő kijelölése

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Barcs Város
Önkormányzata

269 727 465

90%

2015

Projekt 2

Buszöblök kialakítása Vízváron

Vízváron két buszöbölpár kialakítása a
közlekedésbiztonság fejlesztése
érdekében.

Vízvár Község
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Vízvár Község
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

Projekt 3

Kerékpárút kialakítása

Kerékpárút kialakítás, burkolás

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Rinyaújlak Község
Önkormányzata

100 000 000

90%

2015

Projekt 4

Közösségi közlekedés fejlesztése
buszmegállók fejlesztése

Buszforduló, buszöblök kialakítása,
biztonságossá tétele

Lad Község
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Lad Község
Önkormányzata

90%

2015

Projekt 5

A 3 települést nagyon kis távoság
választja el egymástól. A lakosok egyre
gyakrabban használják a kerékpárt, mint
közlekedési eszközt. A balesetek
Kerékpárút kialakítása Berzence-Csurgómegelőzése érdekében szűkség lenne
Gyékényes
egy kerékpárút megépítésére. Emellett
turisztikailag is jelentős lenne, ugyanis a
kerékpáros kirándulás, mint alternatív
turizmus egyre népszerűbb hazánkban.

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Berzence- Csurgó
Gyékényes
Önkormányzata

90%

2015

Berzence- Csurgó
Csurgó
Gyékényes Önkormányzata

nem releváns

12 403 941 795

28 000 000

200 000 000

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Projekt 6

Autóbuszmegállók építése

Utazó közönség számára építendő
kulturált várakozóhely kiépítése

Inke Község
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Inke Község
Önkormányzata

6 000 000

90%

2015

Projekt 7

Meglévő kreékpárút aszfaltcseréje

Meglévő kreékpárút aszfaltcseréje

Inke Község
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Inke Község
Önkormányzata

16 400 000

90%

2015

Projekt 8

Buszforduló építése Somogycsicsón

Buszforduló építése Somogycsicsó
Községben. Cél a biztonságosabb
közlekedés megvalósítása.

Somogycsicsó Község
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Somogycsicsó Község
Önkormányzata

8 000 000

90%

2015

Kerékpárút kialakítása Zákány és
Zákányfalu között

A két települést kb. 2 km választja el
egymástól, a lakosok napi szinten
közlekednek a meglévő kerékpárúton,
mely elég rossz állapotban. Szükség
lenne a a kerékpárút javítására. Zákány
és Zákányfalu községek közötti
kerékpárút kialakítása. A térség, ezen
belül Zákány és Gyékényes jelentős
turisztikai, kirándulói célpont. Mivel főleg
a tavaszi-nyári időszakban jelentős a
Zákányfalu Község
kerékpáros forgalom a térségben, a
Önkormányzata
közbiztonság, valamint a turisztikai
vonzerő növelése érdekében szükséges
a kerékpárút kialakítása. A projekt során
megépített kerékpárút összekötné
Zákányfalu és Zákány községeket, úgy
hogy csatlakozna az Őrtilosi, valamint a
Gyékényesi kerékpárutakhoz. A projekt
megvalósításával kerékpárút
szempontjából, a térség teljes mértékben
lefedésre kerülne.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Zákányfalu Község
Önkormányzata

150 000 000

90%

2015

Lassító szigetek a 6801-es főút iharosi
szakaszán

A 6801-es főút Iharos belterületi
szakaszán, a földarjzi és útfekvési
viszonyokból adódóan, jelentős sebesség
túllépéssel párosul a járműforgalom,
amely az utóbbi 20- 30 évben számos,
nem egy esetben halálos kimenettel
Iharos Község
végződő közúti balesetet eredményezett.
Önkormányzata
A balesetek és a forgalom lassítás
szempontjából a legjobb megoldás az
lenne, ha az említett útszakaszon
legalább 3 de lehetőleg inkább 4
forgalomlassító sziget elhelyezésre
kerülne.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Iharos Község
Önkormányzata

80 000 000

90%

2015

Kerékpárút, amely falvakat összeköt

A 6801-es főút Iharosberény vége tábla
utáni külterületi szakaszán iharosi
irányban, az út baloldalán 1988-ban
Iharos Község Tanács megvásárolt
Iharosberénytől egy nyomvon széles
területet a szántóföldek széléből, hogy ott
gyalog és kerékpárút létesítését valósítsa
meg. A projekt eljutott addig a fázisig,
hogy sóderágyas módon elkészült az út.
Sajnos ez az utóbbi években a
gondozatlansága miatt teljesen eltünt.
Iharos Község 2004-ben elfogadott
rendezési tervében, ennek a kerékpár
útszakasznak folytatását jelölték mega
Iharos Község
település fő utcája teljes hosszában. A
Önkormányzata
térképen is szereplő belterületi szakasz
sem épült meg a mai napig. Holott nagy
szükség lenne ennek a megépítésére. A
két falu között kicsi a távolság, kb 1,2
Km, ebből adódóan az iharosiak sokszor
teszik meg ezt a távolságot gyalog vagy
kerékpárral Iharosberény felé, akár
bevásárló vagy hivatali ügyintéző utak
kapcsán is, vagy mert egyszerűen a
Nagykanizsáról vagy Kaposvárról érkező
autóbuszoknak nincs csatlakozása Iharos
felé. Az a jelentős gyalogos és
kerépkpáros forgalom, bizobny számos
veszélyforrást jelent mind az autósok

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Iharos Község
Önkormányzata

50 000 000

90%

2015

Projekt 9

Projekt 10

Projekt 11

Projekt 12

Pádi bekötőúthoz kerékpárút,
autóbuszmegálló, buszváró és
csomóponti közvilágítás kiépítése

Iharosberény külterületén, Pádon már az
uradalmi időkben gazdasági egység,
majorság működött. A szocialista
időszakban a helyi termelőszövetkezet
magtára és terményszárítója, a
rendszerváltás után mezőgazdasági
vállalkozások telepe volt itt. A legutóbbi
időszakban a tervezett inert-gázerőmű
telepítési helyszíneként szerepelt, a
projekt meghiúsulása után a
sertéstenyésztő telep létrehozásán
dolgozó CsicsóPig Kft. és a
gombatermelő és komposzt-előállító
üzemet tervező IHB Komposzt Kft. 2012Iharosberény Község
ben kezdte meg beruházásának
Önkormányzata
megvalósítását a területen. Az
árutermelő vállalkozások telephelyeit a
61.sz. főközlekedési úttal 450m hosszú
önkormányzati út köti össze.
Az EU-s és hazai pályázati
támogatásokban részesült vállalkozások
üzemeik kiépülését 2015-re tervezik. A
két mezőgazdasági célú termelő
vállalkozás (sertéstenyésztő telep illetve
gombatermelő/komposztkészítő üzem)
tervezett foglalkoztatási létszáma 80-100
fő lesz, elsődlegesen a környező
települések szabad munkaerejét célozva.
A termelés több műszakban folyik majd,

Projekt 13

Háttérterületek kerékpárútja

tervezett út: Lidl - autópálya lehajtó Bézsenyi út - Kupa Vezér u. - Turul u. Napsugár Camping

Projekt 14

Közlekedésbiztonsági fejlesztések
(körforgalmi csomópontok létesítése)
fejlesztések Balatonbogláron építendő
körforgalmi csomópontok kialakításával

Projekt 15

Kerékpárút építése

Projekt 16

Balatonlelle Város meglévő
kerékpárútjainak fejlesztése, a város
külső teleplésrészeinek becsatolása a
Balatoni Bringa Körútba

A település közúthálózata a regionális
térkapcsolatok szempontjából három
pillére épül: az első M7-es autópálya,
amelynek két lehajtója a városban van.
Az autópályához Balatonbogláron
csatlakozik a 6711 sz. út, amely a régi 7
sz. főúthoz a Klapka utcában és a Zrínyi
utca - Szabadság utca vonalon
kapcsolódik. A harmadik a Balatonboglár Balatonlelle településeket összekötő út.
A közlekedésbiztonságot és a közutak
áteresztő képeségét jelentősen javítaná
kettő új körforgalmi csomópont
megépítése: 1) a Klapka utcai szolgáltató
kereskedelmi övezeteben (a TESCOáruháznál), 2) a Szabadság utca - Attila
utca, Zrínyi utca találkozásánál (Malom
csomópont) körforgalmi csomópont. A
megvalósítás érdekében elvégzendő
feladatok: a fejlesztés megvalósításához
szükséges műszaki tervek elkészítése
(engedélyezési, kiviteli és tender tervek),
a szükséges egyeztetések lefolytatása,
területszerzés az építéshez szükség
szerinti mértékben (tulajdonosi illetve
kezelői hozzájárulások megszerzése az
érintett állami tulajdonú közutakra
vonatkozóan, területvásárlás vagy
kisajátitás megánszemélyektől),
A már 2004-ben megtervezett
nyomvonalon valósulna meg az út.
Feladatunk az út megépítése,
előreláthatólag 8 km hosszan. Ezen
útszakaszon pihenők kialakítását
tervezzük 2 km-ént, padokkal,
hulladéktároló eszközökkel, tűz rakó
hellyel, vízvételi lehetőséggel.
A pihenők környékét parkosítanánk
elsősorban őshonos fák, cserjék
ültetésével.
A projekt megvalósításával helyi
vállalkozókat tervezünk megbízni.
Balatonlelle Város meglévő
kerékpárútjainak fejlesztése, a város
külső teleplésrészeinek becsatolása a
Balatoni Bringa Körútba

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Iharosberény Község
Önkormányzata

Fonyód Város
Önkormányzat

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonboglár Városi
Önkormányzat - képviseli:
Mészáros Miklós
polgármester

Fonyódi

Látrány Község
Önkormányzata

Balatonlelle Város
Önkormányzata

25 960 000

90%

2015

Fonyód Város
Önkormányzat

200 000 000

90%

2015

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonboglár Városi
Önkormányzat képviseli: Mészáros
Miklós polgármester

165 354 330

90%

2015

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Látrány Község
Önkormányzata

30 000 000

90%

2015

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonlelle Város
Önkormányzata

17 000 000

90%

2015

Projekt 17

Közlekedésbiztonsági fejlesztések
(körforgalmi csomópontok létesítése)
Balatonbogláron

A település közúthálózata a regionális
térkapcsolatok szempontjából három
pillére épül: az első M7-es autópálya,
amelynek két lehajtója a városban van.
Az autópályához Balatonbogláron
csatlakozik a 6711 sz. út, amely a régi 7
sz. főúthoz a Klapka utcában és a Zrínyi
utca - Szabadság utca vonalon
kapcsolódik. A harmadik a Balatonboglár Balatonlelle településeket összekötő út.
A közlekedésbiztonságot és a közutak
áteresztő képeségét jelentősen javítaná
kettő új körforgalmi csomópont
megépítése: 1) a Klapka utcai szolgáltató
Balatonboglár Városi
kereskedelmi övezeteben (a TESCOÖnkormányzat
áruháznál), 2) a Szabadság utca - Attila
utca, Zrínyi utca találkozásánál (Malom
csomópont). A megvalósítás érdekében
elvégzendő feladatok: a fejlesztés
megvalósításához szükséges műszaki
tervek elkészítése (engedélyezési, kiviteli
és tender tervek), a szükséges
egyeztetések lefolytatása, területszerzés
az építéshez szükség szerinti mértékben
(tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulások
megszerzése az érintett állami tulajdonú
közutakra vonatkozóan, területvásárlás
vagy kisajátítás magánszemélyektől),
Kivitelező(k) kiválasztására közbeszerzés

Projekt 18

Böhönye autóbusz pályaudvar
korszerűsítése

A kor követelményeinak megfelelő
színvonalú buszpályaudvar kialakítása, a Böhönye Község
közösségi közlekedés feltételeinak
Önkormányzata
javítása.

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Böhönye Község
Önkormányzata

175 000 000

90%

2015

Projekt 19

I. Járási fejlesztések a környezetbarát
fejlesztési módpk, és a biztonságos
közlekedés elősegítése érdekében

Beleértve korábbi Berényi projekteket !!!) később pontosítandó

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

később pontosítandó

175 000 000

90%

2015

Projekt 20

Gizella utca útépítés

A Szent János Árok hídjának
megépítése, és a Nagypincei utat a
gyógyszállóval összekötő út megépítése.

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Marcali Város
Önkormányzata

198 000 000

90%

2015

Projekt 21

II. Járási fejlesztések a környezetbarát
fejlesztési módpk, és a biztonságos
közlekedés elősegítése érdekében

később pontosítandó

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

később pontosítandó

150 000 000

90%

2015

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Mernye Önk.

30 000 000

90%

2015

100 000 000

90%

2015

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonboglár Városi
Önkormányzat

210 000 000

90%

2015

Projekt 22

Központi buszforduló - központi
buszváróval - kialakítása

A település központi elhelyezkedéséből
adódóan a különböző irányokba érkező
autóbuszok egy buszállomáson,
buszmegállónál találkoznának, így az
Mernye Önk.
utasoknak az átszállás jelentősen
könnyebb lesz, mert nem kell 300 m-t
gyalogolni. Jelenleg két buszváró van 300
méter távolságra.

Projekt 23

Juta 6701 sz. és 6703 sz. utak
kereszteződésében körforgalmú
csomópont kiépítése, hozzákapcsolódó
Dózsa Gy. u. belterületi részének
felújítása

Körforgalom kialakítása, a hozzá
kapcsolódó közúti létesítményekkel,
gyalogos átjáróval, gyalogos szigettel,
útfelújítással.

Juta Önk.

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Juta Önk.

Projekt 24

Településközpont rekonstrukciója
forgalombiztonsági szempontok alapján

Településközpont rekonstrukciója
forgalombiztonsági szempontok alapján

Somogysárd Önk.

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Somogysárd Önk.

35 000 000

90%

2015

Projekt 25

A 10 zselici település környezeti képének
javítása a tájba illő egységes
utcabútorzattal, ahol szükséges autóbusz
„Zselic kapuja program”, a Zselici falvak öblözetek kialakításával, és egységes
egységes településképének
buszmegállókkal, valamint térfigyelő
megteremtése közlekedésbiztonsági-, és kamerarendszer telepítésével
Bőszénfa Önk.
település biztonsági szempontok
kapcsolódva a „Zselici napok” elnevezésű
figyelembe vételével
gasztronómiai- és ökofesztivál
programjához, és a meglévő turisztikai
alap infrastruktúrához (diákszállók
Szentbalázson, Bőszénfán, Simonfán)

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Bőszénfa Önk.

30 000 000

90%

2015

Projekt 26

Buszmegálló öblök kiépítése

Fonó község belterületén lévő
buszmegálló öblök (4 db) kiépítése a
távolsági autóbuszközlekedés segítése,
fenntartása.

Fonó Önk.

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Fonó Önk.

2 500 000

90%

2015

Projekt 27

Településbiztonsági szempontú
közlekedésfejlesztés a Kaposvári
Kistérség területén

Érintett települések (akik szükségesnek
látják) településen közlekedésbiztonsági
intézkedései

Somogyjád Önk.(gesztor)

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Somogyjád
Önk.(gesztor)

120 000 000

90%

2015

Projekt 28

Településbiztonsági szempontú
közlekedésfejlesztés a Kadarkúti
Kistérség területén

Érintett települések (akik szükségesnek
látják) településen közlekedésbiztonsági
intézkedései

Projekt 29

A Böhönye és Kaposvár között 35 km-es
elkülönített kerékpárút létrehozásával
szeretnénk megteremteni a biztonságos
kerékpáros közlekedés feltételeit
kerékpárút megépítése a 61-es számú
településünk, illetve a szomszédos
főút mentén Böhönye és Kaposvár között
Böhönye és a megyeszékhely között. A
fejlesztés a kerékpáros turizmus
lehetőségeit is nagymértékben fejleszti,
ami a későbbi fejlesztésekre is alapot ad.

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kaposfő Önk. (gesztor)

66 000 000

90%

2015

Az érintett települések
önkormányzatai (Böhönye,
Pálmajor, Kiskorpád,
Kaposvári
Kaposfő, Kaposmérő,
Kaposújlak, Kaposvár)

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Az érintett települések
önkormányzatai
(Böhönye, Pálmajor,
Kiskorpád, Kaposfő,
Kaposmérő,
Kaposújlak, Kaposvár)

385 000 000

90%

2015

Kaposfő Önk. (gesztor)

Projekt 30

Ötvöskónyi-Nagyatád-Lábod kerékpárút
ütemezett kiépítése I. ütem

A külső kerékpárút kiépítése - mint
hivatásforgalmi út - Ötvöskónyi-Nagyatád
útszakasz mentén szükséges a
megnövekedett külső forgalom és
balesetveszély csökkentése, a
közlekedésbiztonság javítása érdekében.
Ezek mellett szükséges továbbá a város
kerékpárút jelenlegi szakaszának
Nagyatád Város
átépítése, korszerűsítése, illetve bővítése
Önkormányzata
részben a városközponton belüli, részben
a települést átszelő hálózat kiépítésével
biztonságos közlekedés megteremtése
érdekében. Az előbbi a Kossuth utca,
Széchenyi tér, Piac tér területét érintené,
az utóbbi pedig összekötné az ötvöskónyi
és lábodi külső szakaszokat a város
területén belül.

Projekt 31

Ötvöskónyi-Nagyatád-Lábod kerékpárút
ütemezett kiépítése II. ütem

A külső kerékpárút kiépítése - mint
hivatásforgalmi út - Nagyatád-Lábod
útszakasz mentén szükséges a
Nagyatád Város
megnövekedett külső forgalom és
Önkormányzata
balesetveszély csökkentése, a
közlekedésbiztonság javítása érdekében.

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Nagyatád Város
Önkormányzata

Projekt 32

Ságvár-Nyim-Som kerékpárút kiépítése

A Siófok-Ságvár kerékpárút szakaszhoz
kapcsolódoan tervezik a települések, a
Nyim és Som községet csatlakoztatni a
turisztikai szempontból fontos Balatoni
kerékpáros hálózathoz.

Ságvár Község
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Ságvár Község
Önkormányzata

120 000 000

90%

2015

Siófok, Vasút sori kerékpár út építése

A projekt megvalósítása során 1,5 km
hosszban a meglévő gépkocsiforgalomra
tervezett utat déli irányban kibővítjuk, és
a két oldalán egy - egy a közlekedési
sávval megegyező irányú kerékpársávot
Siófok Város
hozunk létre. Az építési munkák során a
Önkormányzata
meglévő út is új aszfaltburkolatot kap. Az
út déli oldalán kiépítésre kerül a
közvilágítás is, és a szükséges
közművezetékek is kiváltását is
elvégezzük.

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

230 000 000

90%

2015

Projekt 34

Környezetbarát közlekedés (turisztikai
attrakciók összekötése)

Az együttműködő partnerek számától és
az igények felmérését követően olyan
környezetbarát közlekdedési eszközök
besdezrzése és üzemeltetése, melyek a
térség turisztikai atrakkcióit kötik össze
egymással, valamint a vízi és szárazföldi
föközlekedéssel. A belső települések
gasztro, bor, lovast stb. turisztikai
kínálata igen jelentős, mely alkalmas a
turisztikai szezon hosszabítására,
valamint a stradolásra nem alkalmas
időszakokban a turisták számára
helyettesítő, kiegészítő kínálatként
történő megjelenésre. Együttműködés
Balatonföldvár Város
nélkül a szállodáklnak kapacitási és
Önkormányzata
egyéb szervezési problémát okoz a
környező településsekre kiajánlott
programokra eljuttatni a vendégeket,
amin együttműködésen alapuló
megoldásokkal lehet segíteni. Itt az
elektromos kisbusz, busz, kisvonat, és
kerékpárok ehhez kapcsolódó
töltőállomások (3-4db) beszerzése a terv.
Ehhez kapcsolódhatnak még azon
közlekedési eszköz beszerzések,
melyeket természetes erővel hajtanak,
húznak (kerékpár, lovas kocsi, csónak
stb. is).

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

160 000 000

90%

2015

Projekt 35

Ságvár-Nyim-Som kerékpárút kiépítése

A Siófok-Ságvár kerékpárút szakaszhoz
kapcsolódoan tervezik a települések, a
Nyim és Som községet csatlakoztatni a
turisztikai szempontból fontos Balatoni
kerékpáros hálózathoz.

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Ságvár Község
Önkormányzata

120 000 000

90%

2015

Projekt 33

Ságvár Község
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Nagyatád Város
Önkormányzata

290 000 000

90%

2015

290 000 000

90%

2015

Siófok, Vasút sori kerékpár út építése

A projekt megvalósítása során 1,5 km
hosszban a meglévő gépkocsiforgalomra
tervezett utat déli irányban kibővítjuk, és
a két oldalán egy - egy a közlekedési
sávval megegyező irányú kerékpársávot
Siófok Város
hozunk létre. Az építési munkák során a
Önkormányzata
meglévő út is új aszfaltburkolatot kap. Az
út déli oldalán kiépítésre kerül a
közvilágítás is, és a szükséges
közművezetékek is kiváltását is
elvégezzük.

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

230 000 000

90%

2015

Kerékpárút építés

A Zamárdi kijelölt Balatoni-bringakörút
nyugati végétől (Panoráma utca)
kerékpárút építése Szántód közigazgatási
határvonaláig, ahonnét szántódi
Zamárdi Város
beruházásként folytatódna a kerékpárút Önkormányzata
építése kapcsolatot biztosítva
Balatonföldvárral, illetve a szántódi réven
keresztül a tihanyi hálózattal.

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Zamárdi Város
Önkormányzata

290 000 000

90%

2015

Projekt 38

Környezetbarát közlekedés (turisztikai
attrakciók összekötése)

Az együttműködő partnerek számától és
az igények felmérését követően olyan
környezetbarát közlekdedési eszközök
besdezrzése és üzemeltetése, melyek a
térség turisztikai atrakkcióit kötik össze
egymással, valamint a vízi és szárazföldi
föközlekedéssel. A belső települések
gasztro, bor, lovast stb. turisztikai
kínálata igen jelentős, mely alkalmas a
turisztikai szezon hosszabítására,
valamint a stradolásra nem alkalmas
időszakokban a turisták számára
helyettesítő, kiegészítő kínálatként
történő megjelenésre. Együttműködés
Balatonföldvár Város
nélkül a szállodáklnak kapacitási és
Önkormányzata
egyéb szervezési problémát okoz a
környező településsekre kiajánlott
programokra eljuttatni a vendégeket,
amin együttműködésen alapuló
megoldásokkal lehet segíteni. Itt az
elektromos kisbusz, busz, kisvonat, és
kerékpárok ehhez kapcsolódó
töltőállomások (3-4db) beszerzése a terv.
Ehhez kapcsolódhatnak még azon
közlekedési eszköz beszerzések,
melyeket természetes erővel hajtanak,
húznak (kerékpár, lovas kocsi, csónak
stb. is).

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

320 000 000

90%

2015

Projekt 39

Tab-Zala kerékpárút kiépítése

Tab-Zala kerékpárút kiépítése

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Tab Város
Önkormányzata

200 000 000

90%

2015

Projekt 40

Kerékpárút kiépítése a járásban

A járás kerékpárúthálózatának fejlesztése Kistérségi tárulás

Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kistérségi tárulás

173 000 000

90%

2015

Projekt 41

Környezetkímélő energiagazdálkodási
rendszerek, és költségtakarékos
működési feltételek biztosítása az
intézményekben

Barcsi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Barcs Város
Önkormányzata

250 000 000

90%

2015

Kossuth utca 5 szám alatti Közös
Önkormányzati Hivatal és a Kossuth utca
63. szám alatti Művelődési Ház
épületének nyílászáróinak cseréje, külső
hőszigetelése és alternatív
Homokszentgyörgy Község
Barcsi
energiaforrások alkalmazása.
Önkormányzata
A Táncsics utca 4 szám alatt lévő
főzőkonyha és óvoda külső szigetelése
és alternatív energia előállító berendezés
alkalmazása.

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Homokszentgyörgy
Község
Önkormányzata

50 000 000

90%

2015

Napenergia termelő rendszer (Napelem
rendszer) kialakítása az iskolában

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Babócsa község
Önkormányzata

150 000 000

90%

2015

Projekt 36

Projekt 37

Projekt 42

Önkormányzati tulajdonban lévő
intézmények energetikai fejlesztése

Projekt 43

Gábor Andor Ált. Iskola
energiahatékonyság fejlesztése
napenergia hasznosításával

Napenergia termelő rendszer (Napelem
rendszer) kialakítása önkormányzati
területen, és csatlakoztatása a meglévő
villamos közműrendzserhez
Intézmények energia szükségletének
csökkentése, fűtéskorszerűsítéssel, és
hőszigetelő rendszerek kialakításával

Tab Város Önkormányzata Tabi

Barcs Város
Önkormányzata

Babócsa község
Önkormányzata

Barcsi

Közintézmények energetikai felújítása I.
ütem - Közösségi Ház és Városháza

A közintézmények kiadásának jelentős
részét képezi az éves rezsiköltség (gáz,
áram, víz). A fejlesztések során
tervezzük a napkollektorok, napelemek
telepítését, a nyílászárok cseréjét (kültéri,
beltéri egyaránt), utólagos külső
hőszigetelést. A fűtési rendszerek
korszerűsítése során több lehetőség is
felvetődött: különböző kazánok telepítése
(gázkazánok elsősorban); geotermikus
energia hasznosítása. Előzetes
Csurgó Város
felmérések alapján 7 db hőközpont
Önkormányzata
építésével az intézmények fűtése
megoldható a helyi geotermikus energia
hasznosításával. Az éves költségek
csökkentése mellett a fejlesztések során
cél az épületek állagmegóvása is. Ezeket
a fejlesztéseket az önkormányzat saját
forrásokból finanszírozni nem tudja. A
beruházás a következő intézményeket
érintené: 2 óvoda; 2 öregek napközi
otthona; önkormányzat épülete; könyvtár;
múzeum; közösségiház.

Községháza/Önkormányzat energetikai
felújítása

A fűtési rendszer, gázüzemű
energiaközpont, nyílászárók és utólagos
falazati szigetelés felújításának hatására
az épület energetikai tulajdonságai
nagyságrendekkel javulnak, a dolgozók
és az ügyfelek komfortérzete nő, a
fenntartó önkormányzatok üzemeltetési
költsége 40%-ban mérséklődik.

Projekt 46

Kultúrház energetikai felújítása

Külső/belső nyílászárók cseréje:Fából
készült, több mint 40 éves ajtók, ablakok
vetemedettek, korhadtak. Hőszigetelő
tulajdonságaik nem felelnek meg a kor
követelményeinek. Épület fűtése
gazdaságtalan.39 db ablak, 4 db kültéri,
11 db beltéri ajtó cseréje hőszigetelt
műanyag nyílászárók beépítése. Épület
ÉNY-i oldalának talajvíz elleni
utólagos szigetelése: A 19.században
készült épülettömb a korabeli építőipari
technológia szerint rem rendelkezik
földpára és talajvíz elleni szigeteléssel.
Az ÉNY-i oldalfal mentén elhelyezkedő
Iharosberény Község
pincerész, ahol ifjúsági pinceklubot
Önkormányzata
alakítottunk ki, hóolvadás és nagyobb
esőzések hatására beázik. Feltárás,
falazatszigetelés.Homlokzati vakolat
javítása, festése: Az épület eredeti
klasszicista stílusban készített
homlokzatát az 1973-as felújítás során
eltüntették, nyílászáróit más arányúakra
cserélték. A homlokzat leázott, kopott,
nyílászárók elöregedtek.Az eredeti
homlokzati vakolatelemek,
ablakkeretdíszek helyreállításával, eredeti
arányú hőszigetelt nyílászárók
beépítésével, a falazat utólagos
hőszigetelésével a helyi védettségű

Projekt 47

Kazánbeszerzés energianád ültetvényre
alapozva

Az önkormányzati intézmények
fűtéskorszerűsítéséhez kazánbeszerzés.
A fűtéskorszerűsítés a kazánbeszerzés, Zákány Község
valamint az önkormányzat által
Önkormányzata
termesztett energianád felhasználásával
valósulna meg.

Projekt 48

Közintézmények energetikai felújítása II.
ütem - Könyvtár, Múzeum, ÖNO,

Az önkormányzati intézmények
fűtéskorszerűsítéséhez kazánbeszerzés.
A fűtéskorszerűsítés a kazánbeszerzés, Zákányfalu Község
valamint az önkormányzat által
Önkormányzata
termesztett energianád felhasználásával
valósulna meg.

Projekt 44

Projekt 45

Iharosberény Község
Önkormányzata

Csurgó

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Csurgó Város
Önkormányzata

Csurgó

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Csurgó

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

210 000 000

90%

2015

Iharosberény Község
Önkormányzata

13 000 000

90%

2015

TOP 3.2.

Iharosberény Község
Önkormányzata

9 000 000

90%

2015

Csurgó

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Zákány Község
Önkormányzata

15 000 000

90%

2015

Csurgó

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Zákányfalu Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

A közintézmények kiadásának jelentős
részét képezi az éves rezsiköltség (gáz,
áram, víz). A fejlesztések során
tervezzük a napkollektorok, napelemek
telepítését, a nyílászárok cseréjét (kültéri,
beltéri egyaránt), utólagos külső
hőszigetelést. A fűtési rendszerek
korszerűsítése során több lehetőség is
felvetődött: különböző kazánok telepítése
(gázkazánok elsősorban); geotermikus
energia hasznosítása. Előzetes
Csurgó Város
felmérések alapján 7 db hőközpont
Önkormányzata
építésével az intézmények fűtése
megoldható a helyi geotermikus energia
hasznosításával. Az éves költségek
csökkentése mellett a fejlesztések során
cél az épületek állagmegóvása is. Ezeket
a fejlesztéseket az önkormányzat saját
forrásokból finanszírozni nem tudja. A
beruházás a következő intézményeket
érintené: 2 óvoda; 2 öregek napközi
otthona; önkormányzat épülete; könyvtár;
múzeum; közösségiház.

Projekt 49

Közintézmények energetikai felújítása II.
ütem - Könyvtár, Múzeum, ÖNO,

Projekt 50

Balatonlellei iskola, óvoda, bölcsőde,
Balatonlellei iskola, óvoda, bölcsőde,
Balatonlelle Város
városháza, Napfénystrand épületegyüttes városháza, Napfénystrand épületegyüttes
Önkormányzata
energetikai fejlesztése
energetikai fejlesztése

Csurgó

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Csurgó Város
Önkormányzata

250 000 000

90%

2015

Fonyódi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Balatonlelle Város
Önkormányzata

200 000 000

90%

2015

Fonyódi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Balatonboglár Városi
Önkormányzat képviseli: Mészáros
Miklós polgármester

200 000 000

90%

2015

Fonyódi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Fonyód Város
Önkormányzat

400 000 000

90%

2015

TOP 3.2.

Baté Községi
Önkormányzat

48 000 000

90%

2015

Taszár önkormányzat

30 000 000

90%

2015

A térségi közigazgatási infrastruktúra a
Fonyód - Balatonboglár - Balatonlelle
urbanizációs övezetben az elmúlt
évtizedek alatt feladatmegosztásra épült.
Balatonbogláron van a földhivatal, a
munkaügyi központ, a falugazdász iroda
és itt van a borvidék központja
(hegyközségi tanács). Balatonboglár Balatonlelle települések tűzoltósága is
nagyközösségi édekeket szolgál. Mivel a
munkaügyi központ a közeljövőben új
elhelyezést nyer, a Polgármesteri
Hivatalban felszabaduló és a vele
szemben lévő közösségi házban meglévő
terek funkcionális átalakításával és
fejlesztésével a várost és a járást
szolgáló ügyfélbarát környezet alakítható
ki. Itt kívánatos kialakítani a
közbiztonságot szolgáló körzeti megbizotti
irodát is.

Balatonboglár Városi
Önkormányzat - képviseli:
Mészáros Miklós
polgármester

Iskola energetikai felújítása

Általános iskola energetikai felújítása

Fonyód Város
Önkormányzat

Projekt 53

Óvoda korszerűsítése

Az óvoda fűtési rendszere elavult, az
épületet hőszigetelni kell, a
tetőszerkezetet alkalmassá kell tenni a
napelemek és kollektorok fogadására. A
környezeti terhelés csökkentése
érdekében víz-víz hőszivattyús fan-coil
rendszer kiépítése indokolt. A
szolgáltatások számát sószoba
kialakításával bővitjük a gyermekek
egészségmegőrzésének érdekében. A
tornaszoba felújításra kerül, további
eszközöket vásárolunk a
mozgásfejlesztés érdekében. Az udvart
felújítjuk parkosítással ész eszközök
beszerzésével. A kiszolgáló konyhába új
eszközöket építünk be, a konyhát
felújítjuk.

Baté Községi
Önkormányzat

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

Projekt 54

Taszári Óvoda felújítása

Az óvoda fűtés rendszerének
korszerűsítése, csoportszobák padozat
cseréje,festés, vizesblokkok felújítása,
külső hőszigetelés

Taszár önkormányzat

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 3.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Projekt 51

Projekt 52

A közigazgatási infrastruktúra fejlesztés,
akadálymentesítés és
energiahatékonysági korszerűsítés,
ügyfélbarát környezet kialakítása
Balatonbogláron

Projekt 55

Zselici Zöld Óvodák program

A 10 zselici település természeti
környezetéhez igazodva az óvodák
természetes anyagokkal, megújuló
energiával, és energetikai fejlesztéssel
Szentbalázs Község
történő felújítása, és az „ökonevelést” ,
Önkormányzata
aktív sport, mint életszemlélet, valamint
az önfenntartásra nevelést elősegítő belés kültéri eszközök beszerzése, ehhez
kapcsolódó óvodai program kialakítása

Projekt 56

SzennaZselickisfalud.Szilvásszentmárton-Patca
településeket ellátó óvoda és konyha
felújítás- bővítés, energetikai
rekonstrukció

óvoda és konyha felújítás- bővítés,
energetikai rekonstrukció

Szenna

Projekt 57

Az óvodafejlesztés az
energiahatékonyság jegyében

energetikai rekonstrukció

Somogysárd
Önkormányzata

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

Projekt 58

Somogyjád közintézményeinek alternatív
fűtési rendszerének kialakítása

alternatív fűtési rendszerének kialakítása Somogyjád Önkormányzata Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a

TOP 3.2.

Somogyjád
Önkormányzata

Projekt 59

A projekt megvalósítása azért vált
szükségessé, mert 2012. január 1. napja
óta a hivatal 5 település feladatait látja el,
így a hivatal létszámában is változás
történt, és az iratmennyiséget tekintve is.
Közös Önkormányzati Hivatal átalakítása, További helyiséget kellett biztosítani a
Mernye
irattári helyiséggel bővítése
járáshivatal települési ügysegédjének is.
A projekt megvalósítása során az épület
átalakítása szükséges, hiszen irodák
számát is bővíteni kell, megfelelő méretű
irattári helyiség kialakítására van
szükség, továbbá egy tárgyalóteremre.

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Mernye

15 000 000

90%

2015

Projekt 60

Önkormányzat épületének energia
hatékony felújítása

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a

TOP 3.2.

Gölle Önkormányzat

20 000 000

90%

2015

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Baté Községi
Önkormányzat

65 000 000

90%

2015

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Patalom Községi
Önkormányzat

10 000 000

90%

2015

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Zimány Község
Önkormányzata

15 000 000

90%

2015

Projekt 61

Projekt 62

Projekt 63

energetikai rekonstrukció

Gölle Önkormányzat

Közös hivatal energiamegtakarítási
fejlesztése

A közös hivatal és a kultúrház épületének
hőszigetelése, az elavult fűtési rendszer
Baté Községi
víz-víz rendszrű hőszivattyús átalakítása
Önkormányzat
napelemek elhelyezésével, fencoil
rendszerű radiátorokkal.

Patalomi önkormányzati épületek
energiahatékony felújítása

Az önkormányzati épület, orvosi rendelő
és művelődési ház jelenleg évente több,
mint 500 e Ft-os fűtési költséggel
üzemeltethető, ezért indokolt a fűtést
korszerűsíteni, a minél kisebb rezsi
elérése érdekében megújuló energia
felhasználásával. Ennek érdekében
napkollektor alkalmazása a szükséges
melegvíz termeléshez, estlegesen
biomassza fűtésre való áttérés. Az
épületek teljes hőszigetelése is
szükséges lenne.

Zimányi önkormányzati épület
energiahatékony felújítása

Az önkormányzati épület - amely helyet
ad a művelődési háznak, orvosi
rendelőnek is - jelenleg évente több, mint
1 millió Ft-os fűtési költséggel
üzemeltethető, ezért indokolt a fűtést
korszerűsíteni, a minél kisebb rezsi
elérése érdekében megújuló energia
felhasználásával. Ennek érdekében
napkollektor alkalmazása a szükséges
melegvíz termeléshez, estlegesen
biomassza fűtésre való áttérés.
Zimány Község
FOlyamatban van a volt taszári
Önkormányzata
honvédségi ingatlanok közül a Zimány
közigazgatási területén található
ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adása, amelyek között
hagymányos mezőgazdasági növények
termesztésére alkalmatlan területek is
vannak. Ezeken termelhető lenne pl.
bionád. Egy pályázat keretében részleges
külső homlokzati hőszigetelésre is sor
került. Az épület teljes hőszigetelése is
szükséges lenne.

Patalom Községi
Önkormányzat

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Szentbalázs Község
Önkormányzata

30 000 000

90%

2015

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Szenna

70 000 000

90%

2015

TOP 3.2.

Somogysárd
Önkormányzata

30 000 000

90%

2015

150 000 000

90%

2015

Projekt 64

Projekt 65

Projekt 66

Napelemes rendszer telepítése a
közintézményekre

Oda-visszamérő órákkal működő
napelemes rendszerek telepítése,
elsősorban a napi elektromos áram
felhasználásra.

Többfunkciós közösségi épület
energetikai felújítása

Az épületet hőszigetelni kell,
nyílászárókat ki kell cserélni. A település
vezetékes gázzal nem ellátott, a fűtés
korszerűtlen és környezetkárosító
Kaposkeresztúr Községi
rendszerű. Víz-víz rendszerű hőszivattyú,
Önkormányzat
napelemekkel és fancoil rendszerű
radiátorokkal kerül kiépítésre. A
napelemek fogadására alkalmassá kell
tenni a tetőszerkezetet.

KÖZÖSSÉGI HÁZ SZIGETELÉSE

A majd 100 éves szintes épület alulról
nincs szigetekve a falak vizesednek a
termek levegője egészségtelen a
Ecseny Önkormányzat
hatalmas belterületű termek fűtése
rengeteg energiát emészt fel,hiszen azok
nagy része a alakon keresztűl távozik

Juta Község
Önkormányzata

Egészségközpont felújítása

A több települést kiszolgáló
egészségközpont energetikai felújítása

Közvilágítás, térfigyelő kamerarendszer,
napkollektor

Nagy szükség lenne a közvilágítás
korszerűsítése, világítótestek cseréje,
sűrítése az egész településen, különösen
a Németh József, Deák Ferenc Arany
János és a Széchenyi utcákban, valamint
a Kossuth Lajos utcai szervizúton. Az
Arany János utca új részének
villanyvezeték kiépítése 300 méter
hosszúságban lenne még feltétlenül
szükséges.
A felsoroltak kívül szükséges lenne még
a Mikrotérségi Központ feletti új útra
közvilágítás kiépítése 1 km szakaszon,
ugyanezen a szakaszon a villamos
Kaposszerdahely Községi
hálózat kiépítése.
Önkormányzat
E projekt keretén belül a Kossuth 70.
szám alatti lakóház udvarában található
egy E-ON által üzemeltetett trafóállomás.
Ezt célszerű lenne áthelyezni a Kossuth
72. szám alatti önkormányzati ingatlanra.
Sajnos a településen az elmúlt
időszakban egy sűrűbben fordulnak elő
különböző betörések, rablások. A
vagyonvédelem szempontjából nagy
szüksége lenne Kaposszerdahelynek egy
biztonsági térfigyelő kamerarendszer
kiépítése az egész településen. E
kamerarendszer kiépítése nemcsak a
lakosság számára lenne megnyugtató,

Projekt 69

Alapfokú oktatási intézmények és óvoda
épületek energetikai felújítása

Az alapfokú oktatási intézmények és
óvoda épületeinek korszerűsítése,
energetikai felújítása, az alacsony
üzemeltetési költségszint elérése
érdekében. Az oktatás infrastrukturális
feltételeinek javítása, az iskolák és
óvodák komfortosabbá tétele, ebből
következően az iskolaépületek vonzóbbá
tétele.

Projekt 70

Járási kistelepülések épületenergetikai
fejlesztései és megújuló energia alapú
energiatermelő projektjei

Balatonmária 3 db épület, Balatonberény Marcali Város
1 épület
Önkormányzata

Önkormányzati közfeladatot ellátó
épületek energiahatékonysági
korszerűsítése

Az önkormányzati, térségi közfeladatot
ellátó, kistérségi szintű szolgáltatásokat is
biztosító nagyatádi Árpád Fejedelem
Általános Iskola, valamint a Nagyatádi
Polgármesteri Hivatal épületeinek
(Városháza, Járási Hivatal, Baross
Nagyatád Város
Irodaház) energiahatékonysági
Önkormányzata
korszerűsítése napenergia
hasznosításával. Ezen fejlesztések
energetikai és költség megtakarítást,
valamint az épületek esetében épületfelújítást is jelentenek.

Projekt 67

Projekt 68

Projekt 71

Baté Községi
Önkormányzat

Marcali Város
Önkormányzata

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását

TOP 3.2.

Juta Község
Önkormányzata

30 000 000

90%

2015

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Kaposkeresztúr
Községi Önkormányzat

35 000 000

90%

2015

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Ecseny Önkormányzat

15 000 000

90%

2015

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Baté Községi
Önkormányzat

85 000 000

90%

2015

Kaposvári

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Kaposszerdahely
Községi Önkormányzat

150 000 000

90%

2015

Marcali

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Marcali Város
Önkormányzata

290 000 000

90%

2015

Marcali

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Marcali Város
Önkormányzata

360 000 000

90%

2015

Nagyatádi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Nagyatád Város
Önkormányzata

250 000 000

90%

2015

Rinyaszentkirály Község
Önkormányzata

Projekt 72

Óvoda nyílászárók teljes cseréje

Projekt 73

Önkormányzati közfeladatot ellátó
épületek energiahatékonysági
korszerűsítése. Lábodi Közös
Önkormányzati Hivatal és szolgálati
lakások komplex energiahatékonysági
fejlesztése, korszerűsítése

A Közös Önkormányzati Hivatal
épületének külső hőszigetelése,
nyílászáró cseréje, fűtési rendszerének
korszerűsítése, napelemes melegvíz
előállítás. 3 db szolgálati lakás
energjatudatos felújítása, külső
hőszigetelésével, a fűtési rendszer
rekonstrukciójával, napelemes rendszer
alkalmazásával.

Projekt 74

Művelődési ház energetikai
korszerűsítése

A művelődési ház külső és belső
szigetelésével, a nyilászárók korszerűre
cserélésével, valamint a jelenlegi gázos
fűtés korszerűbbé átalakításával a
környezetvédelem területén is sikerülne
előre lépni.

Projekt 75

Művelődési Ház tetőfelújítása, külső
hőszigetelése, fűtési rendszer
rekonstrukciója

Épület külső hőszigetelése, beázó pala
Lábod Község
tetőfedés cseréje, energiatakarékos belső
Önkormányzata
fűtési rendszer kialakítása.

A nagyatádi távhőrendszer
energiahatékonysági fejlesztése és
kapacitásbővítése termálvíz
felhasználásával

A fejlesztés a nagyatádi távhőrendszer
energiahatékonysági fejlesztését
foglalja magában megújuló,
geotermikus energia – termálvíz –
felhasználásával, rendszerbe történő
bekapcsolásával. A szolgáltatást
igénybevevők köre bővítésre kerül az
önkormányzati középületek mellett, az
új közfeladatot ellátó intézmények,
létesítmények rendszerre történő
rákapcsolásával. Ezen fejlesztés
Nagyatád Város
hatékony, energetikai és költség
Önkormányzata
megtakarítást eredményez.
Az energetikai fejlesztés keretében
megvalósulhat a meglévő termálvíz
bázisra építve az a fejlesztés, amelynek
eleme új hideg és meleg vizes termál
kutak fúrása, továbbá a termálvíz
hasznosítása az intézményi fűtésben
(Gyógyfürdő, Strandfürdő, Városháza,
Járási Hivatal, Baross Irodaház,
Szociális Szolgáltató Központ, Kórház,
iskolák, óvodák).

Közvilágítás korszerűsítése Siófokon

A projekt megvalósítása során új,
korszerű LED technológiájú fényforrások Siófok Város
kerülnek kihelyezésre a korábban
Önkormányzata
fejlesztéssel nem érintett területeken.

Siójut közvilágításának fejlesztése és
korszerűsítése

Közvilágítás kiépítése a település teljes
területén.
Energiatakarékos fényforrások
üzembeállítása.

Projekt 76

Projekt 77

Projekt 78

Lábod Község
Önkormányzata

Segesd Község
Önkormányzata

Siójut Önkormányzat

Nagyatádi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Rinyaszentkirály
Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Nagyatádi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Lábod Község
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

Nagyatádi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Segesd Község
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

Nagyatádi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Lábod Község
Önkormányzata

50 000 000

90%

2015

Nagyatádi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2 / KEHOP 5

Nagyatád Város
Önkormányzata

1 200 000 000

90%

2015

Siófoki

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Siófok Város
Önkormányzata

300 000 000

90%

2015

Siófoki

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Siójut Önkormányzat

5 000 000

90%

2015

Térségi intézmények energetikai
korszerűsítése - napelemmel,
geotermikus energiával történő
fejlesztések, zöldhulladék
környezettudatos hasznosításával
brikettáló üzem létrehozása a
Balatonföldvári kistérségben

A Balatonföldvári kistérségben
napelemmel, geotermikus energiával
történő fejlesztések megvalósatása a
térségi szintű szolgáltatást nyújtó
közintézményekben.(könyvtár, közösségi
ház, közös önkormányzati hivatal, óvoda)
Ezen intézmények mindegyike tréségi
szolgáltatásokat biztosít.
A zöldhulladék környezettudatos
hasznosításával brikettáló üzem
létrehozása, mely a környékbeli
Balatonföldvár Város
zöldhulladék feldolgozásával a helyi
Önkormányzata
intézmények fűtését biztosíthatja,
valamint a szomszédos kistelepülések
számára is lehetőséget teremthet a
hosszútávú fejlesztésre. A beruházáshoz
szükséges a zöldhulladék szállításához,
begyűjtéséhez, a brikettáláshoz
szükséges eszközpark biztosítása. A
beruházás éves szinten munkahelyeket
teremt, 3-4 fő fogalalkoztatása
valósítható meg.

Projekt 80

Közvilágítás korszerűsítése Siófokon

A projekt megvalósítása során új,
korszerű LED technológiájú fényforrások Siófok Város
kerülnek kihelyezésre a korábban
Önkormányzata
fejlesztéssel nem érintett területeken.

Projekt 81

Siójut közvilágításának fejlesztése és
korszerűsítése

Közvilágítás kiépítése a település teljes
területén.
Energiatakarékos fényforrások
üzembeállítása.

Térségi intézmények energetikai
korszerűsítése - napelemmel,
geotermikus energiával történő
fejlesztések, zöldhulladék
környezettudatos hasznosításával
brikettáló üzem létrehozása a
Balatonföldvári kistérségben

A Balatonföldvári kistérségben
napelemmel, geotermikus energiával
történő fejlesztések megvalósatása a
térségi szintű szolgáltatást nyújtó
közintézményekben.(könyvtár, közösségi
ház, közös önkormányzati hivatal, óvoda)
Ezen intézmények mindegyike tréségi
szolgáltatásokat biztosít.
A zöldhulladék környezettudatos
hasznosításával brikettáló üzem
létrehozása, mely a környékbeli
Balatonföldvár Város
zöldhulladék feldolgozásával a helyi
Önkormányzata
intézmények fűtését biztosíthatja,
valamint a szomszédos kistelepülések
számára is lehetőséget teremthet a
hosszútávú fejlesztésre. A beruházáshoz
szükséges a zöldhulladék szállításához,
begyűjtéséhez, a brikettáláshoz
szükséges eszközpark biztosítása. A
beruházás éves szinten munkahelyeket
teremt, 3-4 fő fogalalkoztatása
valósítható meg.

Iskolai fűtés-korszerűsítés

Az Általános Iskola vegyes fűtési
rendszerének egységesítése, új, korszerű
Zamárdi Város
technológia bevezetése az
Önkormányzata
energiatakarékosság és a megújuló
energiaforrások jegyében.

Projekt 84

önkormányzati intézmények
energiaracionalizálása

Önkormányzati intézmények
energiahatékonyságának növelése a
Siófoki kistérség területén

Projekt 85

Az önkormányzat épületén 200 nm
napelem elhelyezése, hálózatra
visszatápláló rendszer kiépítése.
Korszerű 80 kw teljesítményű fa
Megújuló energia felhasználás, fűtés
Fiad Község
elgázosító kazán beszerzése 2 db 2000 l
korszerűsítés az Önkormányzat épületén.
Önkormányzata
puffertároló beépítése, 16 db arpex
csővel szerelt radiátor csövezésének
kiváltása, 3 db hővisszanyerő szellőztető
rendszer beépítése.

Projekt 79

Projekt 82

Projekt 83

Siójut Önkormányzat

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

225 000 000

90%

2015

Siófoki

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Siófok Város
Önkormányzata

300 000 000

90%

2015

Siófoki

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Siójut Önkormányzat

5 000 000

90%

2015

Siófoki

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

450 000 000

90%

2015

Siófoki

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Zamárdi Város
Önkormányzata

150 000 000

90%

2015

Siófoki

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Siófok Város
Önkormányzata

220 000 000

90%

2015

Tabi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Fiad Község
Önkormányzata

90%

2015

30 000 000

Projekt 86

Az iskola és az önkormányzat épületének
Iskola és önkormányzati épület felújítása energiahatékonysági felújítása
Tab Város Önkormányzata Tabi
Tabon
(homlokzat, nyílászáró, fűtési rendszer,
napelem, napkollektor)

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

TOP 3.2.

Tab Város
Önkormányzata

174 000 000

90%

2015

TOP 3.2.

Kistérségi tárulás

204 000 000

90%

2015

nem releváns

nem releváns

Kistérségi tárulás

Tabi

5.) A fenntartható
gazdálkodást és erőforrás
felhasználást, valamint a
megye lakosságának
életminőség javítását
támogató
környezetgazdálkodási
beruházások támogatása

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Projekt 87

Iskolák és önkormányzati épületek
felújítása a Tabi Járásban

Az iskolák és az önkormányzati épületek
energiahatékonysági felújítása
(homlokzat, nyílászáró, fűtési rendszer,
napelem, napkollektor)

PROJEKTCSOMAG 4 :
Egészségügyi, szociális
közszolgáltatások,
akadálymentesítés és
szociális
városrehabilitáció

nem releváns

nem releváns

Projekt 1

Háziorvosi szolgálat és fogászati
szakrendelők korszerűsítése

Beruházási elemek:
A projekt keretében továbra is a jelenlegi
épülettömbben biztosítjuk az ellátásokat.
A közelmúltban megvalósított Barcsi
Kistérségi Járóbetegellátó Központ új
épületbe történt kialakítása révén
felszabaduló területek hasznosításával.
Az épületet teljeskörűen
akadálymentesítjük, és olyan rendelő
Barcs Város
egységeket alakítunk ki, amelyek az
Önkormányzata
önálló működtetés feltételeit biztosítják,
tehát önálló közműleállásokkal és mérési
lehetőségekkel rendelkeznek az
átalakítás után. A külső térrendezési
munkálatok keretében biztosítjuk az
épületegység akadálymentes
megközelíthetőségét, és a környezet
rendezett állapotát.

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Barcs Város
Önkormányzata

45 954 102

90%

2015

Projekt 2

Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének felújítása,
akadálymentesítése

Egészségügyi alapellátást és védőnői
szolgálatot biztosító épület teljes
felújítása, nyílászáró csere, vizesblokk
átépítése, akadálymentesítés

Vízvár Község
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Vízvár Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Háziorvosi szolgálat és fogászati
szakrendelők korszerűsítése

Beruházási elemek:
A projekt keretében továbra is a jelenlegi
épülettömbben biztosítjuk az ellátásokat.
A közelmúltban megvalósított Barcsi
Kistérségi Járóbetegellátó Központ új
épületbe történt kialakítása révén
felszabaduló területek hasznosításával.
Az épületet teljeskörűen
akadálymentesítjük, és olyan rendelő
Barcs Város
egységeket alakítunk ki, amelyek az
Önkormányzata
önálló működtetés feltételeit biztosítják,
tehát önálló közműleállásokkal és mérési
lehetőségekkel rendelkeznek az
átalakítás után. A külső térrendezési
munkálatok keretében biztosítjuk az
épületegység akadálymentes
megközelíthetőségét, és a környezet
rendezett állapotát.

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Barcs Város
Önkormányzata

55 000 000

90%

2015

Projekt 3

nem releváns

5 043 803 846

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Egészségügyi rendelőintézet
megközelíthetőségének (parkoló, járda,
akadálymentesítés) javítása

A település egészségügyi alapellátó
szolgáltatásai a Kanizsai u.5.sz.
épületblokkban működnek. Az épületben
kap helyet a háziorvosi, gyermekorvosi,
fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat
rendelője. A rendelőintézet
épületegyüttese a műemléki védelem
alatt álló, közelmúltban felújított barokk
Inkey kastély/általános iskola közelében,
a helyi védettségű Platános mellett
található.
A '70-es években készült épületegyüttes az akkori viszonyokhoz igazodva- nem
rendelkezik a rendelésre érkezők
Iharosberény Község
gépjárműveit befogadó parkolóval, a
Önkormányzata
rendelők megközelíthetőségét szolgáló
gyalogos járófelületek, járdák,
akadálymentesített szakaszok
töredezettek, hiányosak.
Az életkörülmények és életszínvonal
változásával ma már a háztartások nagy
része rendelkezik gépkocsival. Az
egészségügyi szolgáltatás
igénybevételére érkezők gépjárműveikkel
a rendelőintézet környékén, a közelben
található általános iskola előtt parkolnak,
ezzel gyakran zavarják a forgalmat, az
intézmények megközelíthetőségét. A
rendelők utcájában zsúfoltan parkoló

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Iharosberény Község
Önkormányzata

2 400 000

90%

2015

Projekt 5

Volt orvosi rendelő épületének felújítás

Az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan, orvosi rendelőként funkcionált.
Ma az épület semmilyen funkciót nem lát
el romos állapota miatt. Szükség lenne az Porrogszentkirály Község
épület külső (vakolás, nyílászárócsere), Önkormányzata
belső (fűtéskorszerűsítés) felújítására,
hogy a falu újra használni tudja az
épületet.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Porrogszentkirály
Község
Önkormányzata

8 000 000

90%

2015

Projekt 6

Zákányfalu község védőnői és háziorvosi
körzet központja. A volt háziorvosi
rendelő, valamint a jelenlegi védőnői
szolgálat működésének otthont adó
rendelő felújítására, infrastruktúrális
fejlesztésére évtizedek óta nem került
sor. Mivel a Zákányfaluban működő
védőnői szolgálat lefedi Őrtilos és Zákány
községek területét is, kiemelten fontos
Zákányfalu háziorvosi rendelő kialakítása
lenne az ellátás központjának fejlesztése, Zákányfalu Község
és védőnői szolgálat infrastrukturális
az intézmény megújulása. Az épületek
Önkormányzata
fejlesztése
felújítása során megvalósulna a teljes
hőszigetelés, fűtésrendszer
korszerűsítés, mely beruházás
eredményeképp a működtetési,
fenntartási költségek jelentős mértékben
csökkennének. A projekt során olyan
eszközök beszerzésére is sor kerülhetne,
melyekkel a színvonalas ellátás
biztosíthatóvá válna.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Zákányfalu Község
Önkormányzata

22 000 000

90%

2015

Projekt 7

Pogányszentpéter háziorvosi rendelő,
gyereokrvos rendelő kialakítása és
védőnői szolgálat infrastrukturális
fejlesztése

Pogányszentpéter Község
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Pogányszentpéter
Község
Önkormányzata

13 000 000

90%

2015

Projekt 8

Berzence orvosi rendelő és védőnői
szolgálat infrastrukturális fejlesztése

Berzence Nagyközség
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Berzence Nagyközség
Önkormányzata

45 000 000

90%

2015

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kadarkút
Önkormányzata

90 000 000

90%

2015

Projekt 4

Projekt 9

Egészségház kialakítása Kadarkúton

Az önkormányzat tulajdonában lévő
épületben orvosi,gyermekorvosi
várószoba,rendelőhelyiség és
vizesblokk,valamint védőnői szolgálati
helyiség kialakítása.A bejáratok és a
szociális helyiségek
akadálymentesítése.Akadálymentes
parkolási lehetőség kialakítása az épület
mellett.

az egészségügyi alapellátás és
önkormányzati járóbeteg ellátás
infrastrukturális fejlesztése, hatékonyság
növelése új, korszerű, akadálymentes
épület tervezésével, engedélyezésével,
építésével, egy helyen történő komplex
Kadarkút Önkormányzata
egészségügyi szolgáltatás biztosításával
(háziorvos, fogászat, védőnői szolgálat és
labor)
A szolgáltatás a Kadarkúti mikrotérség
valamennyi lakójának elérhető

Projekt 10

Az egészségügyi alapellátás
feltételeinek javítása a Surján-Zselic
Mikrokörzet területén

A 10 zselici település orvosi rendelőjének
komplex energetikai felújítása,
akadálymentesítése. Alapvetően fókuszál
a projekt a terület két egészségügyi
központjára, Simonfára, és
Szentbalázsra, ahol a házi orvosi
Simonfa Község
szolgálat mellett a védőnői szolgálat, és
Önkormányzata
fogorvosi, valamint nőgyógyászati
rendelés is történik, míg a többi 8
településen a „fiókrendelők” alapvető
feltételeknek való megfelelést kielégítő
fejlesztése történik.

Projekt 11

„Egészségünk megőrzéséért”, az
egészségházak akadálymentesítése, és
energetikai fejlesztése az Észak-kaposi
térségben

az egészségházak akadálymentesítése,
és energetikai fejlesztése az Északkaposi térségben

Projekt 12

A felnőtt gyermek vegyes praxisú
háziorvosi szolgálatnak, védőnői
Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális szolgálatnak helyt adó épületek
fejlesztése
energetikai fejlesztése,
akadálymentesítése eszközbeszerzéssel
kombinálva

Projekt 13

Körzeti orvosi rendelő fejlesztése (a
védőnői szolgálat helyiségeinek bővítése,
mellékhelyiségek akadálymentesítése,
energiahatékonyság javítása)

Körzeti orvosi rendelő fejlesztése (a
védőnői szolgálat helyiségeinek bővítése, Balatonberény Község
mellékhelyiségek akadálymentesítése,
Önkormányzata
energiahatékonyság javítása)

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonberény Község
Önkormányzata

Projekt 14

Új egészségház építése, mely
tartalmazna háziorvosi és fogorvosi
rendelőt, valamint gyógyszertárat is ( A
régiek felújítása más funkció
hozzárendelésével pl. védőnői szolgálat,
családsegítő szolgálat, szolgálati lakás )

Új egészségház építése, mely
tartalmazna háziorvosi és fogorvosi
rendelőt, valamint gyógyszertárat is ( A
régiek felújítása más funkció
hozzárendelésével pl. védőnői szolgálat,
családsegítő szolgálat, szolgálati lakás )

Balatonszentgyörgy
Községi Önkormányzat

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonszentgyörgy
Községi Önkormányzat

Projekt 15

Orvosi rendelő felújítása,
akadálymentesítése

Ötvöskónyi Község
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Ötvöskónyi Község
Önkormányzata

20 000 000

90%

2015

Projekt 16

Körzeti háziorvosi rendelők épületeinek
fejlesztése

Épületek külső hőszigetelése, fűtési
rendszer felújítása, épületek belső
felújítása.

Lábod Község
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Lábod Község
Önkormányzata

50 000 000

90%

2015

Projekt 17

Orvosi rendelő felújítása

Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat
épületének nyílászárócseréi, teljes körű
akadálymentesítés megvalósítása,
tetőfelújítás.

Somogyszob Község
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Somogyszob Község
Önkormányzata

100 000 000

90%

2015

Projekt 18

Körzeti védőnői rendelő kialakítása

Rendelő terület bővítés 20 m2-rel, új
rendelő helyiségek kialakítása,
akadálymentes WC-blokk kialakítása.

Lábod Község
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Lábod Község
Önkormányzata

40 000 000

90%

2015

Projekt 19

Rendelőintézet komplex
akadálymenetsítése

A projet megvalósítása során a meglévő
épületrészen a következőket szükséges
elvégezni : lift kiépítése,
mozgáskorlátozott mosdók kialakítása,
Braille írásos információs táblák
kihelyezése, induciós hurkok telepítése,
nem megfelelő méretű nyílászárók
cseréje.

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

67 000 000

90%

2015

Orvosi rendelők infrastruktúrájának,
szolgáltatási színvonalának fejlesztése

A Balatonföldvári kistérség nem városi
rangú településein lévő orvosi rendelők
infrastruktúrájának, szolgáltatási
színvonalának fejlesztése. Rendelők és
Balatonföldvár Többcélú
várótermek felújítása, fűtés
Kistérségi Társulás
korszerűsítés, akadálymentesítés, egyéb
állagmegőrző felújítási munkák,
eszközbeszerzés – bútorok, egyéb
eszközök.

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonföldvár
Többcélú Kistérségi
Társulás

33 000 000

90%

2015

Projekt 21

Rendelőintézet komlpex
akadálymenetsítése

A projet megvalósítása során a meglévő
épületrészen a következőket szükséges
elvégezni : lift kiépítése,
mozgáskorlátozott mosdók kialakítása,
Braille írásos információs táblák
kihelyezése, induciós hurkok telepítése,
nem megfelelő méretű nyílászárók
cseréje.

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

84 000 000

90%

2015

Projekt 22

Orvosi rendelők felújítása

Zamárdi orvosi rendelőinek felújítása,
korszerűsítése.

Zamárdi Város
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Zamárdi Város
Önkormányzata

50 000 000

90%

2015

Projekt 20

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Simonfa Község
Önkormányzata

45 000 000

90%

2015

Somogyjád Község
Önkormányzat

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Somogyjád Község
Önkormányzat

45 000 000

90%

2015

Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzata

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzata

90 000 000

90%

2015

9 500 000

90%

2015

100 000 000

90%

2015

Projekt 23

Orvosi rendelők infrastruktúrájának,
szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Projekt 24

Andocs orvosi rendelőjének felújítása

Projekt 25

Törökkoppány orvosi rendelőjének
felújítása

A Balatonföldvári kistérség nem városi
rangú településein lévő orvosi rendelők
infrastruktúrájának, szolgáltatási
színvonalának fejlesztése. Rendelők és
Balatonföldvár Többcélú
várótermek felújítása, fűtés
Kistérségi Társulás
korszerűsítés, akadálymentesítés, egyéb
állagmegőrző felújítási munkák,
eszközbeszerzés – bútorok, egyéb
eszközök.

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonföldvár
Többcélú Kistérségi
Társulás

66 000 000

90%

2015

Andocs Önkormányzata

Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Andocs
Önkormányzata

40 000 000

90%

2015

Törökkoppány
Önkormányzata

Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.1.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Törökkoppány
Önkormányzata

40 000 000

90%

2015

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Babócsa Község
Önkormányzata

45 000 000

90%

2015

Projekt 26

Üresen álló önkormányzati épület
szociális célokra történő hasznosítása
(lehetséges alternatívák:
szenvedélybetegek átmeneti otthona,
vagy időskorúak bentlakásos szociális
otthona)

Településünkön és a környező falvakban
egyre inkább emelkedik a magára
maradt, egyedül élő, időskorú, beteg
emberek száma, akik az egész életüket a
faluban élték le és onnét nem
szeretnének kiszakadni, idegen
környezetbe kerülni, életük utolsó
éveiben. Ragaszkodnának a megszokott,
ismerős környezethez még annak árán
is, hogy önmagukat, lakókörnyezetüket
nem képesek ellátni, rendben tartani. Ez
számukra is, de az esetleg meglévő, távol
lakó hozzátartozók számára sem
megnyugtató megoldás. Többen
Babócsa Község
nyilatkoztak úgy, hogy inkább helyben
Önkormányzata
legyen valamilyen intézményesült ellátási
forma, ahol figyelnek rájuk, gondozzák
őket és naponta, hetente ők is
kijárhatnának megnézni a portájukat.
Másik megoldásra váró probléma, az
egyre növekvő szenvedélybetegek
(alkohol, drog, játék, stb.) száma, akiknek
a napi egyszeri étkezés, a rendszeres
tisztálkodás, a ruháik mosása sem
biztosított. Visszavezetésük a káros
szenvedélyektől mentes, munkával
töltendő élethelyzetbe, szakemberek
segítségével rendkívül fontos lenne az
önkormányzat számára is. Be tudnának

Projekt 27

Szociális étkeztetés infrastrukturális
fejlesztése

Szociális étkeztetést ellátó konyha
bővítés, felújítás, eszközbeszerzés

Lad Község
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Lad Község
Önkormányzata

11 954 102

90%

2015

Projekt 28

Barcsi Szociális Központ fejlesztése

Beruházási elemek:
A projekt keretében az intézmény
bővítésével, illetve a jelenleg
rendelkezésre álló területek funkció
váltásával és kiegészítésével a jelenlegi
leterheltség csökkentése. A bentlakásos
ellátási szint javítása érdekében a
meglévő épület bővítése és új
lakóegységek kialakítása, solár rendszer
kialakításával az intézmény fűtési és
melegvíz ellátási rendszerének
korszerűsítése, hőszigeteléssel és
korszerű homlokzati nyílászáró
szerkezetekkel az intézmény
energiatakarékos működtetésének
biztosítása.

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Barcs Város
Önkormányzata

55 954 102

90%

2015

Projekt 29

A volt iskolaépületet 1996-ban került
átalakításra és akkor nyílt meg a
Gondozási Központ. A 2000-es évek
elején az épület bővítése megtörtént, de
a jelenlegi férőhelyek még mindig nem
közelítik meg az igényeket. A jelenlegi 24
férőhelyet szeretnénk kibővíteni további Gyékényes Község
Gyékényesi Gondozási Központ bővítése
10 hellyel. Az új épületszárnyban a
Önkormányzata
szobák mellett közösségi teret, ápolási
helységet és teljesen akadálymentesített
vizesblokkokat. A bővítés mellett
szeretnénk a már meglévő épület
tetőcseréjét is megoldani, illetve a teljes
fűtés és vízhálózat korszerűsítését.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Gyékényes Község
Önkormányzata

12 000 000

90%

2015

Projekt 30

Porrog közösségi étkeztetés fejlesztése

Porrog Községben lévő konyha 4
település szociális étkeztetését és a
közös óvodát látja el. Cél e konyha
felújítása. Eszközök vásárlása,
energiahatékony működtetése.

Porrog Község
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Porrog Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Projekt 31

Berzence közösségi étkeztetés
fejlesztése

Szociális étkeztetés fejlesztése

Berzence Nagyközség
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Berzence Nagyközség
Önkormányzata

15 000 000

90%

2015

Zákányfalu közösségi étkeztetés
fejlesztése

Zákányfalu község konyhája nemcsak a
település, hanem a szomszédos
települések étkeztetését is biztosítja. A
helyi igények mellett ellátja Surd,
Belezna, Nemespátró és Liszó községek
étkeztetési feladatait is. A képviselőtestület hosszú távú célja, hogy az ellátott Zákányfalu Község
települések száma folyamatosan
Önkormányzata
bővüljön. Az étkezők számának
növekedésével szükséges az intézmény
infrastrukturális fejlesztése is. Kiemelten
az épület szigetelése, energetikai
szempontoknak való megfeleltetése,
valamint az eszközállomány cseréje.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Zákányfalu Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Projekt 33

Önkormányzati bérlakások felújítása

Jelenleg 147 bérlakással rendelkezik az
önkormányzat, melynek 90%-a teljes
külső, belső felújításra szorul. Az
energiahálózat, a nyílászárók, a fűtési
rendszer elavult, így magasak a rezsi és
a karbantartási munkák költségei. Az
épületek állaga nagymértékben romlik. A Csurgó Város
lakbérből befolyt összeget a folyamatos
Önkormányzata
kisebb karbantartási munkákra (festésre,
javításokra) tudja az önkormányzat
fordítani. A fejlesztésnek köszönhetően
az életkörülmények jelentősen
javulnának, illetve rezsiköltség is nagy
mértékben csökkenne.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Csurgó Város
Önkormányzata

47 000 000

90%

2015

Projekt 34

A Balatonlellén működő térségi
feladatokat ellátó Szociális
Alapszolgáltatási Központ épület
korszerűsítése és bővítése - Idősek
Otthona létrehozása

A Balatonlellén működő térségi
feladatokat ellátó Szociális
Alapszolgáltatási Központ épület
korszerűsítése és bővítése - Idősek
Otthona létrehozása

Balatonlelle Város
Önkormányzata

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonlelle Város
Önkormányzata

80 000 000

90%

2015

A szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Balatonbogláron

A "Platán" alapszolgáltatási központ
jelenleg elöregedett, gazdaságosan fel
nem újítható és egymástól távol lévő
épületekben működik. Alapfeladatait (a
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
idősek napközbeni ellátása,
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat)
ilyen körülmények között nem láthatná el.
A kertvárosi település lakónépességének
zöme a Császtai városrészben és a
kapcsolódó Attila utca - Kórház utca által
határolt településrészen él. Ezért az új
alapszolgáltatási ellátó központot e
területhez kapcsolódva, a meglévő
önkormányzati tulajdonú épületek
egyikében, a jelenlegi funkciók
kiváltásával kívánjuk megoldani.

Balatonboglár Városi
Önkormányzat - képviseli:
Mészáros Miklós
polgármester

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonboglár Városi
Önkormányzat képviseli: Mészáros
Miklós polgármester

30 000 000

90%

2015

Aktív Idősek Otthona

Településünkön szeretnénk 3 saját
tulajdonban lévő ingatlant átalakítani az
"Aktív Idősek Otthonává". 6-10 új
munkahelyet teremtenénk helyben az itt
élők számára. Az otthon dolgozóinak
bérét és kiadásait az ott lakok
hozzájárulása fedezné. Az ötlet onnan
származik, hogy több elszármazott
(megőzvegyűlt) idős gamási lakos
érdeklődött már, hogy vissza jönne a
településre. Többen az ismerőseiknek is
ajánlották, hisz kicsiny falunk ellenére.
Nálunk még hála istennek található
orvos, gyógyszertár, posta,
takarékszövetkezet, boltok, házi
segítségnyújtó szolgálat, presszó,
könyvtár, iskola, óvoda, önkormányzati
hivatal, plébánia pappal ... Ami érdekes
módon néhányuknak meglepő volt, hisz
ilyen kicsiny falun ez már sajnos nem
megszokott.

Gamás Község
Önkormányzata

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Gamás Község
Önkormányzata

28 300 000

90%

2015

Projekt 32

Projekt 35

Projekt 36

Projekt 37

Múltunkért a jövő

A projekttel szembeni legfontosabb
elvárás: az idősotthoni ellátást igénybe
vevő előző generációk számára méltó
környezet megteremtése. A cél elérése
érdekében a projekt 5 megoldandó
probléma köré építhető fel: ellátottak
életminőségének javítása; fenntartható
működés a korszerű energetikai
megoldások alkalmazásával;
egészségügyi ellátórendszer
tehermentesítése (a kórházi fekvő beteg
ellátást igénybe vevők számának
csökkentése); kapacitásbővítés (a
marcali járásban a legalacsonyabb az
idősek számára elérhető bentlakásos
férőhelyek száma a megyében);
foglalkoztatás bővítés (közvetlenül és
közvetetten: hozzátartozók munkába
állásának megteremtése) A meglévő
lakásotthon bővítése.

Projekt 38

Idősek Otthona Szőkedencs

Szőkedencs községben és a környékén
élőknek munkahely lehetőség, mivel az
Idősek otthona 10-12 főnek tudna
munkát biztosítani.

Bentlakásos idősek otthona kialakítása
Göllei Őszi Fény néven

Önkormányzati tulajdonú épület fenti
célra történő átalakítása az előírások
figyelembevételével 30-50 fő részére. Az
elöregedő helyi lakosság és a környező
kistelepüléseken élő rászorulók teljeskörű Gölle Önkormányzat
bentlakásos ellátásának biztosítása.
Egészségügyi, kultúrális és egyéb
érdeklődési körök biztosítása mellett
munkahelyek teremtésével.

Kaposvári

Magyaratádi nyugdíjas ház felújítása

kérelmünk kedvező elbírálása esetén
START közcélú munkaprogram
keretében ez évben a volt
iskolaépületben nyugdíjas ház kerül
kialakításra. A program keretébren
igényelhető támogatási összeg és
remélhetőleg csekély összegű
önkormányzati önerő a működési
Magyaratád Községi
engedélyhez szükséges alapvető
Önkormányzat
követelmények biztosítására lesz
elegendő. A hosszú távú gazdaságos
működéshez tervezzük megújuló
energiaforrások felhasználásával az
intézmény minél gazdaságosabb
működtetését biztosító beruházások
megvalóítását, esetlegesen a férőhelyek
bővítését, ezzel munkahelyek teremtését.

Projekt 39

Projekt 40

Projekt 41

Projekt 42

A fejlesztés célja a kistérség területét
ellátó időskorúak nappali és bentlakásos
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ ellátását, továbbá a szociális alapellátást
fejlesztése I. ütem
biztosító Központ infrastrukturális
fejlesztése, szolgáltatások minőségének
javítása.
A fejlesztés célja a kistérség területét
ellátó időskorúak nappali és bentlakásos
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ ellátását, továbbá a szociális alapellátást
fejlesztése II. ütem
biztosító Központ infrastrukturális
fejlesztése, szolgáltatások minőségének
javítása.

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Marcali Város
Önkormányzata

Szőkedencs Község
Önkormányzata

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

92 000 000

90%

2015

Szőkedencs Község
Önkormányzata

250 000 000

90%

2015

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Gölle Önkormányzat

200 000 000

90%

2015

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Magyaratád Községi
Önkormányzat

30 000 000

90%

2015

Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati
Társulás

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Rinyamenti Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
Társulás

60 000 000

90%

2015

Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati
Társulás

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Rinyamenti Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
Társulás

60 000 000

90%

2015

70 000 000

90%

2015

Projekt 43

Idősek otthona épületének
rekonstrukciója

Épületfal vízszigetelése, külső
hőszigetelése, energiatakarékos belső
fűtési rendszer kialakítása, napelemes
melegvíz és elektromos áram ellátó
rendszer kiépítése.

Lábod Község
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Lábod Község
Önkormányzata

Projekt 44

Gondozási központ felújítása

Siófok gondozási központjának teljes
körű felújítása

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

66 000 000

90%

2015

Projekt 45

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feltételeinek javítása a Balatonföldvári
kistérségben

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
infrastrukturális feltételeinek javítása a
Balatonföldvári kistérség nem városi
rangú településein

Balatonföldvár Többcélú
Kistérségi Társulás

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonföldvár
Többcélú Kistérségi
Társulás

33 000 000

90%

2015

Projekt 46

Gondozási központ felújítása

Siófok gondozási központjának teljes
körű felújítása

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

66 000 000

90%

2015

Projekt 47

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feltételeinek javítása a Balatonföldvári
kistérségben

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
infrastrukturális feltételeinek javítása a
Balatonföldvári kistérség nem városi
rangú településein

Balatonföldvár Többcélú
Kistérségi Társulás

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonföldvár
Többcélú Kistérségi
Társulás

90%

2015

66 000 000

Projekt 48

Szociális ellátórendszer fejlesztés I. ütem

Szociális ellátórendszer kialakítása a
társulásban és eszközfejlesztése

Kistérségi tárulás

Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kistérségi tárulás

40 000 000

90%

2015

Projekt 49

Szociális ellátórendszer fejlesztés II.
ütem

Szociális ellátórendszer kialakítása a
társulásban és eszközfejlesztése

Kistérségi tárulás

Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.2.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kistérségi tárulás

40 000 000

90%

2015

Projekt 50

Színházterem és zeneház
akadálymentesítése Barcson

Újonnan kialakítandó színházterem
akadálymentesítése

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Barcs Város
Önkormányzata

27 000 000

90%

2015

Projekt 51

SZTK épületében akadálymentesítés

A volt orvosi rendelő épületének
akadálymentesítése a további
hasznosítás érdekében.

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Barcs Város
Önkormányzata

27 000 000

90%

2015

Projekt 52

Kultórház akadálymentesítése

Az 1870-ben emelt főépületben és
későbbi hozzáépítéseiben működő
kulturális szolgáltatások, terek a
szintkülönbségek (lépcsők) miatt nem
közelíthetők meg mozgásukban
korlátozott látogatók számára. Az életben
Iharosberény Község
lévő szabályozás előírja közintézmények
Önkormányzata
építészeti akadálymentesítését. A projekt
során szakmérnöki tervezéssel kívánjuk
megvalósítani a jelenlegi wc-kben
mozgáskorlátozott rész kialakítását, a
főbejárat lépcsőjénél rámpa kialakítását,
belső lépcsőnél fali lift beszerelését.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Iharosberény Község
Önkormányzata

3 000 000

90%

2015

Projekt 53

Az önkormányzat épületének
környezetrendezése

Az önkormányzat épületének környezete
romos állapotú, nem rendelkezik
parkolóhellyel. Szükség lenne új,
Porrog Község
akadálymentes parkolók kialakítására,
Önkormányzata
térburkolattal, valamint a
környzeterendezés szempontjáből
parkosításra, utcabútorok kihelyezésére.

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Porrog Község
Önkormányzata

10 000 000

90%

2015

Projekt 54

Őrtilos Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése

Őrtilos Község
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Őrtilos Község
Önkormányzata

3 000 000

90%

2015

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Pogányszentpéter
Község
Önkormányzata

3 000 000

90%

2015

Az önkormányzat tulajdonában lévő
épületben a polgármesteri hivatalba
jelenleg lécsős bejárat van.Sem
babakocsival ,sem járókerettel,sem
tolókocsival nem lehet a lécsőn feljutni és
Pogányszentpéter Község
az ajtókon beférni.Az intézmény
Önkormányzata
egyáltalán nem akadálymentes. Cél:a
bejáratok és a szociális helyiségek
akadálymentesítése. Akadálymentes
parkolási lehetőség kialakítása az épület
mellett.

Projekt 55

Pogányszentpéter Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése

Projekt 56

Őrtilos Művelődési Ház
akadálymentesítése

Őrtilos Község
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Őrtilos Község
Önkormányzata

3 000 000

90%

2015

Projekt 57

Csurgó Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése

Csurgó Város
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Csurgó Város
Önkormányzata

23 000 000

90%

2015

Projekt 58

Fecske lakás program

Fonyód Város
Önkormányzat

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Fonyód Város
Önkormányzat

120 000 000

90%

2015

Projekt 59

Kaposvári járás egészségügyi és
szociális intézményeinek
akadálymentesítése

Kaposvári Járás települései Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kaposvári Járás
települései

40 000 000

90%

2015

Projekt 60

Múltunkért a jövő

Marcali Város
Önkormányzata

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Marcali Város
Önkormányzata

34 500 000

90%

2015

Önkormányzati bérlakások építése
pályakezdők, fiatal családok részére

A 4.2 projekthez (időskorú lakásotthon
fejlesztéshez) kapcsolódó komplex
akadálymentesítési projekt.

Marcali

Projekt 61

A Böhönyei Közös Önkormányzat
felújítása, bővítéséhez kapcsolódó
komplex akadálymentesítés.

Böhönye Község
Önkormányzata

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Böhönye Község
Önkormányzata

35 000 000

90%

2015

Projekt 62

Hivatal- Orvosi rendelő
akadálymentesítése I. ütem

Nagyatád Város
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Nagyatád Város
Önkormányzata

32 000 000

90%

2015

Projekt 63

Hivatal- Orvosi rendelő
akadálymentesítése II. ütem

Nagyatád Város
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Nagyatád Város
Önkormányzata

32 000 000

90%

2015

Projekt 64

Siófoki kistérség rendelőintézeteinek
akadálymentesítése

Siófoki kistérség rendelőintézeteinek
akadálymentesítése

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

31 000 000

90%

2015

Projekt 65

Közintézmények akadálymentesítése a
Balatonföldvári kistérségben

Önkormányzati feladatot ellátó
közintézmények akadálymentesítése a
Balatonföldvári kistérség nem városi
Balatonföldvár Többcélú
rangú településein - faluházak, hivatalok, Kistérségi Társulás
egyéb közintézmények ésszerű
akadálymentesítése.

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonföldvár
Többcélú Kistérségi
Társulás

16 000 000

90%

2015

Projekt 66

Siófoki kistérség rendelőintézeteinek
akadálymentesítése

Siófoki kistérség rendelőintézeteinek
akadálymentesítése

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

62 000 000

90%

2015

Projekt 67

Közintézmények akadálymentesítése a
Balatonföldvári kistérségben

Önkormányzati feladatot ellátó
közintézmények akadálymentesítése a
Balatonföldvári kistérség nem városi
Balatonföldvár Többcélú
rangú településein - faluházak, hivatalok, Kistérségi Társulás
egyéb közintézmények ésszerű
akadálymentesítése.

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Balatonföldvár
Többcélú Kistérségi
Társulás

16 000 000

90%

2015

Projekt 68

Önkormányzati feladatellátást szolgáló
intézmények megközelíthetőségének
javítása I. ütem

Kistérségi tárulás

Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kistérségi tárulás

20 000 000

90%

2015

Projekt 69

Önkormányzati feladatellátást szolgáló
intézmények megközelíthetőségének
javítása II. ütem

Kistérségi tárulás

Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.3.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kistérségi tárulás

20 000 000

90%

2015

Barcs Északnyugati városrészének
rehabilitációja I. ütem

A program elsősorban a közlekedési
felületek, és a városi vízelvezető
rendszereinek rekonstrukcióját,
zöldfelületeinek felújítását, valamint a
vízrendezési feladatok megoldását
célozza, továbbá a társadalomba történő
visszaintegrálódás elősegítése érdekében
tartalmaz fejlesztéseket, úgymint
Barcs Város
- a Cigány Közösségi Ház bővítése egy
Önkormányzata
ugyanolyan nagyságú szárnnyal
- Cigány Közösségi Ház
fűtéskorszerűsítése, fűtéskiváltása
- játszótér felújítása, füves labdarúgó
pálya felújítása
- kézilabda és kosárlabda pálya
kialakítása betonos területtel
- parkolóhelyek kialakítása

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Barcs Város
Önkormányzata

83 808 270

90%

2015

Projekt 71

Barcs Északnyugati városrészének
rehabilitációja II. ütem

A program elsősorban a közlekedési
felületek, és a városi vízelvezető
rendszereinek rekonstrukcióját,
zöldfelületeinek felújítását, valamint a
vízrendezési feladatok megoldását
célozza, továbbá a társadalomba történő
visszaintegrálódás elősegítése érdekében
tartalmaz fejlesztéseket, úgymint
Barcs Város
- a Cigány Közösségi Ház bővítése egy
Önkormányzata
ugyanolyan nagyságú szárnnyal
- Cigány Közösségi Ház
fűtéskorszerűsítése, fűtéskiváltása
- játszótér felújítása, füves labdarúgó
pálya felújítása
- kézilabda és kosárlabda pálya
kialakítása betonos területtel
- parkolóhelyek kialakítása

Barcsi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Barcs Város
Önkormányzata

83 808 270

90%

2015

Projekt 72

Csurgó Vasútállomás és környékének
rehabilitációja

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Csurgó Város
Önkormányzata

70 000 000

90%

2015

Projekt 70

Siófok Város
Önkormányzata

Csurgó Város
Önkormányzata

Csurgó Város
Önkormányzata

Csurgó

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Csurgó Város
Önkormányzata

70 000 000

90%

2015

Turul utcai leromlott lakások felújítása

Fonyód Város
Önkormányzat

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Fonyód Város
Önkormányzat

120 000 000

90%

2015

Kert utcai rossz állapotú önkormányzati
lakások rehabilitációja

Lengyeltóti Város
Önkormányzata

Fonyódi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Lengyeltóti Város
Önkormányzata

30 000 000

90%

2015

A Kadarkút Vótapusztai (Dózsab Gy.
Roma szegregált terület felszámolása,
Utaci roma lakosság integrációja a városi
"társasház" építés
környezetbe

Kadarkút Város
Önkormányzata

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Kadarkút Város
Önkormányzata

121 000 000

90%

2015

Projekt 77

Igal leromlott területek

Igal Város Önkormányzata Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Igal Város
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

Projekt 78

Nagybajom leromlott területek

Nagybajom Város
Önkormányzata

Kaposvári

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Nagybajom Város
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

Projekt 79

Gombai városrész szociális
városrehabilitációja

A projekt keretében a Gombai Kiskastély
épületének rehabilitációja, közösségi
funkciójának visszaállítása, valamint
Marcali Város
szociális bérlakások építése szerepel. A Önkormányzata
kastélypark rehabilitációja a helyi lakók
bevonásával valósul meg.

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Marcali Város
Önkormányzata

185 000 000

90%

2015

Projekt 80

Dózsa utcai szociális városrehabilitáció

A Dózsa utca végén található
szegregátum megszüntetésére irányulló
projekt. A bérlakások felújítása,
közterületek helyreállítása a lakosság
bevonásával, közösségi szabad terek
kialakítása.

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Marcali Város
Önkormányzata

244 500 000

90%

2015

Projekt 81

Nagyatád Hunyadi lakótelep
városrehabilitációja

Nagyatád Város
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Nagyatád Város
Önkormányzata

100 000 000

90%

2015

Projekt 82

Nagyatád Ady utca városrehabilitációja

Nagyatád Város
Önkormányzata

Nagyatádi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Nagyatád Város
Önkormányzata

100 000 000

90%

2015

Projekt 83

Siófok déli városrészének rehabilitációja

Siófok leromlott déli városrészének teljes Siófok Város
rehabilitációja
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

149 125 000

90%

2015

Projekt 84

Siófok déli városrészének rehabilitációja

Siófok leromlott déli városrészének teljes Siófok Város
rehabilitációja
Önkormányzata

Siófoki

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Siófok Város
Önkormányzata

300 000 000

90%

2015

Projekt 85

Tabi városrehabilitáció I. ütem

Tab Kossuth utca 99. Korábbi kaszinó
épület, és rossz állípotú bérlekások
rehabilitációja

Tab Város Önkormányzata Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Tab Város
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

Projekt 86

Tabi városrehabilitáció II. ütem

Tab Kossuth utca 99. Korábbi kaszinó
épület, és rossz állípotú bérlekások
rehabilitációja

Tab Város Önkormányzata Tabi

7.) Térségi jelentőségű
szolgáltatások és
infrastrukturális rendszerek TOP 4.4.
fejlesztése, valamint
településfejlesztés

Tab Város
Önkormányzata

60 000 000

90%

2015

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Barcsi

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Barcs Város
Önkormányzata

Projekt 73

Csurgó Alsoki városrész rehabilitációja

Projekt 74

Turul utcai leromlott lakások felújítása

Projekt 75

Kert utcai ingatlanok rehabilitációja

Projekt 76

PROJEKTCSOMAG 5:
Társadalmi
együttműködés és helyi
kohézió erősítése

Projekt 1

Életvitel-szervező, család összetartó és
tanácsadási programsorozat hátrányos
helyzetű emberek részére

A program keretében sor kerül: - kétheti
klubsorozat lebonyolítására különböző
témákban; - egészségnapok szervezése; szűrőnapok szervezése; - jogi, pénzügyi, Barcs Város
életviteli, stb. tanácsadássorozat; Önkormányzata
bűnmegelőzési programsorozat; kisebbségi kulturális programsorozat; közös rendezvények, nyílt napok, stb.

nem releváns

1 594 572 255

20 129 132

nem releváns

nem releváns

100%

nem releváns

2015

A megyei önkormányzat által felajánlott
ingatlanok megtekintése, majd ezt
követően egy hasznosítási tanulmány
elkészítése, melynek alapján forrástervet
készítünk.
A megyei önkormányzat által felajánlott
ingatlanok megtekintése, majd ezt
követően egy hasznosítási tanulmány
elkészítése, melynek alapján forrástervet
készítünk.

Projekt 2

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Ingatlan Fejlesztési
tanulmánya.

Projekt 3

A Somogy Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Ingatlan Fejlesztési
tanulmánya.

Projekt 4

Életvitel-szervező, család összetartó és
tanácsadási programsorozat hátrányos
helyzetű emberek részére

A program keretében sor kerül: - kétheti
klubsorozat lebonyolítására különböző
témákban; - egészségnapok szervezése; szűrőnapok szervezése; - jogi, pénzügyi, Barcs Város
életviteli, stb. tanácsadássorozat; Önkormányzata
bűnmegelőzési programsorozat; kisebbségi kulturális programsorozat; közös rendezvények, nyílt napok, stb.

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Somogy Megyei Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

10 000 000

100%

2015

TOP 6.3.

Somogy Megyei Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

10 000 000

100%

2015

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Barcs Város
Önkormányzata

20 129 132

100%

2015

Közterület felügyelet felállítása

A projekt során 5 fő foglalkozatását
tervezzük, akik a közterület felügyelet
munkáját látják el. A megvalósításhoz
elengedhetetlen a szolgálati autó, az
eszközök és a munkaruha vásárlása.
Terveink szerint egy iroda kerülne
Csurgó Város Önkormányzata
Csurgó
kialakításra, ahol az adminisztratív
funkciók kerülnének ellátásra. A
felügyeletet ellátó dolgozók szaképesítést
egy tanfolyam keretein belül szerezhetik
meg, amelyet szint a pályázatban
tervezünk be.

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Csurgó Város Önkormányzata

30 000 000

100%

2015

Projekt 6

Közterület felügyelet felállítása Zákány Zákányfalu községben

Zákány és Zákányfalu községeken a
közterület felügyelet jelenleg nem
biztosított. A projekt megvalósítása során
felállításra kerülne a közterület felügyeleti
intézmény. A projekt időtartama alatt
beszerzésre kerülne a feladat ellátásához
Zákány - Zákányfalu
szükséges gépjármű, valamint
község Önkormányzatai
foglalkoztatásra kerülne a képesítési
követelményeknek megfelelő
végzettséggel rendelkező közterület
felügyelő. A közterület felügyelő bére a
támogatási összeg terhére kerülne
kifizetésre.

Csurgó

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Zákány - Zákányfalu
község
Önkormányzatai

30 000 000

100%

2015

Projekt 7

A kistérségi kulturális-gazdasági
hagyományokat bemutató és azok
A helyi szerveződések elősegítése, a civil
ápolását szolgáló programok,
szervezetek és a település
fejlesztések, akciók (hagyományőrző
közintézményei, valamint a helyi lakosok
napok, helyi mesterségek napja), civil
közötti kapcsolat erősítése.
szervezetek közösségi programjainak
támogatása.

Fonyódi

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

kistérségi társulás

66 475 061

100%

2015

Kaposvári

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Bőszénfa Község
Önkormányzata

30 000 000

100%

2015

Projekt 5

Projekt 8

Szép tájú Zselic nevű fesztivál

Somogy Megyei Roma
Barcsi
Nemzetiségi Önkormányzat

Somogy Megyei Roma
Barcsi
Nemzetiségi Önkormányzat

kistérségi társulás

A 10 zselici település sajátosságaira –
természeti környezet, helyi termékek,
aktív turizmus – építő 3 napos
rendezvény alapinfrastruktúrájának
megteremtése a meglévő eszközökre
építve, a rendezvény marketingje, és az
első 3 fesztivál működési költségei
összefogva a térség őstermelőivel, civil
Bőszénfa Község
szervezetivel. A térség értékeinek
Önkormányzata
bemutatása falvanként eltérő, így egy-egy
tevékenységet egy-egy település mutat
be, mely helyszínek között vetélkedővel
tűzdelt gyalogos- és kerékpáros
közlekedéssel lehet részt venni
(vadászat, horgászat, gasztronómia,
növény- és állatismeret, stb..)

Barcsi

Projekt 9

Családi közösségi programok
megvalósítása a Kadarkúti kistérségben

1. Családokat támogató gyakorlati
szolgáltatások
Tanácsadás, a családi élettel,
gyermekneveléssel összefüggő
kérdésekben
(A tanácsadást az egyéni esetkezelés
módszerével; családpedagógia mentorok
és a pszichológus bevonásával tervezzük
Kadarkút, Nagybajom, Kaposfő,
Kaposszerdahely helyszíneken.)
2. Gyermekvállalás és munkavállalás
összeegyeztetését segítő szolgáltatások
és képzések
Kompetenciafejlesztés a munkaerőpiacra Kadarkút, Kaposmérő,
való visszatérésről, a családi élet és a
Nagybajom Községek
munka
Önkormányzatai
összeegyeztethetőségéről a célcsoport
szükségleteinek figyelembevételével
3. Közösségépítő programok – családi
életre nevelés, tréningek, rendezvények:
3.1. Családi életre nevelést segítő
rendszeres, személyes jelenléttel
megvalósuló csoportos foglalkozások
3 x 5 alkalmas foglalkozások, Kadarkút,
Nagybajom, Kaposmérő helyszínnel a
helyi plébánián, egyházközösségnél,
illetve a térségi irodáinkban
3.2. Házasságra való felkészítés:
segítségnyújtás a fiatal párok részére

Projekt 10

Gombai városrész szociális
városrehabilitációja

A Gombai városrész szoc. Rehab
programhoz kapcsolódó képzési,
szemléletformálási, oktatási softelemek
megvalósítása

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali

Projekt 11

Dózsa utcai szociális városrehabilitáció

A Dózsa Gy. utcai szoc. Rehab
programhoz kapcsolódó képzési,
szemléletformálási, oktatási softelemek
megvalósítása

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali

Projekt 12

Rinyamenti Tehetséggondozó Ösztöndíj
Alap létrehozása I. ütem

Pénzbeni támogatást biztosító ösztöndíjrendszer létrehozása a nagyatádi
kistérségben.

Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati
Társulás

Nagyatádi

Projekt 13

Rinyamenti Tehetséggondozó Ösztöndíj
Alap létrehozása II. ütem

Pénzbeni támogatást biztosító ösztöndíjrendszer létrehozása a nagyatádi
kistérségben.

Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati
Társulás

Nagyatádi

Projekt 14

Térségi közösségi és oktatási programok Oktatási és közösségi programok
megvalósítása
szervezése a siófoki kistérség területén

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

A jelenleg Nyitok Oktatási Központ
szolgáltatásainak (képzéseinek)
bővítésével a célcsoportokkal történő
megkötések nélkül a térség
lakosságának igényeihez igazodva, olyan
képzések, kézségfejlesztési programok,
szakértői tájékoztatók stb. szervezése,
Balatonföldvár Város
melyek hosszú távon szolgálják, mind a
Önkormányzata
munkavállalás elősegítését, mind a
közszolgáltatáokhoz, egyéb
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzéférést. A képzésekhez szükséges
eszközrendszer beszerzésekor teljeskörű
akadálymentesítési szempontok
figyelembevételével.

Projekt 15

Térségi igényekre épülő képzések
megvalósítása és szükséges
infrastruktúra megteremtése a Nyitok
Oktatási Központ szolgáltatásainak
(képzéseinek) bővítésével

Projekt 16

Térségi közösségi és oktatási programok Oktatási és közösségi programok
megvalósítása
szervezése a siófoki kistérség területén

Siófok Város
Önkormányzata

Projekt 17

Térségi igényekre épülő képzések
megvalósítása és szükséges
infrastruktúra megteremtése a Nyitok
Oktatási Központ szolgáltatásainak
(képzéseinek) bővítésével

A jelenleg Nyitok Oktatási Központ
szolgáltatásainak (képzéseinek)
bővítésével a célcsoportokkal történő
megkötések nélkül a térség
lakosságának igényeihez igazodva, olyan
képzések, kézségfejlesztési programok,
szakértői tájékoztatók stb. szervezése,
Balatonföldvár Város
melyek hosszú távon szolgálják, mind a
Önkormányzata
munkavállalás elősegítését, mind a
közszolgáltatáokhoz, egyéb
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzéférést. A képzésekhez szükséges
eszközrendszer beszerzésekor teljeskörű
akadálymentesítési szempontok
figyelembevételével.

Projekt 18

Bűnmegelőzési programok indítása I.
ütem

A koppány völgyének területén
bűnmegelőzési programok szervezése

Kistérségi tárulás

Kaposvári

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Kadarkút, Kaposmérő,
Nagybajom Községek
Önkormányzatai

66 475 061

100%

2015

TOP 6.3.

Marcali Város
Önkormányzata

36 000 000

100%

2015

TOP 6.3.

Marcali Város
Önkormányzata

42 000 000

100%

2015

TOP 6.3.

Rinyamenti Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
Társulás

32 000 000

100%

2015

TOP 6.3.

Rinyamenti Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
Társulás

32 000 000

100%

2015

TOP 6.3.

Siófok Város
Önkormányzata

35 000 000

100%

2015

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

18 000 000

100%

2015

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Siófok Város
Önkormányzata

70 000 000

100%

2015

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

36 000 000

100%

2015

Tabi

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Kistérségi tárulás

21 000 000

100%

2015

Projekt 19

Bűnmegelőzési programok indítása II.
ütem

A koppány völgyének területén
bűnmegelőzési programok szervezése

Kistérségi tárulás

Tabi

Projekt 20

Dráva-Kapu térségi rendezvénysorozat
megszervezése a kistérségben

A Dráva folyó hagyományaira,
környezetére, szépségére épülő
rendezvénysorozat.

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

Projekt 21

Települési hagyományőrző rendezvények A járás településeinek falunapi
támogatása (minden járási településen) támogatása.

Járási települések

Barcsi

Projekt 22

A Dráva folyó hagyományaira,
környezetére, szépségére épülő
rendezvénysorozat.

A Dráva folyó hagyományaira,
környezetére, szépségére épülő
rendezvénysorozat.

Barcs Város
Önkormányzata

Barcsi

Projekt 23

A járás településeinek falunapi
támogatása.

A járás településeinek falunapi
támogatása.

Járási települések

Barcsi

Projekt 24

Nyomda létesítése

Csurgón működött nyomda. Megszűnése
után az önkormányzatnak, a település
lakosságának vidékre kell mennie, ha
nyomdai szolgáltatást szeretne igénybe
venni. Éves szinten több könyv, kiadvány,
térkép, meghívó kerül nyomdába, amit a
településen meg tudnánk oldani. A
pályázatok soft elemei között rengeteg
nyomdai feladatot találunk, ez szintén
megoldható lenne helyben. A nyomda
bevételeit visszaforgatva tovább
Csurgó Város Önkormányzata
fejlesztenénk azt, valamint dolgozókat
Csurgó
tudnánk főállásban alkalmazni, ami a
helyi munkanélküliséget csökkentené. A
nyomda szolgáltatásait nem csak Csurgó
lakossága vehetné igénybe, hanem az
egész kistérség is. A nyomda indításához
szükség van egy megfelelő épületre,
aminek a felújítását a pályázat keretein
belül tudnánk megvalósítani. Nyomdai
gépek, számítógépek és egyéb dologi
költségek beszerzését tervezzük a
támogatási forrásból.

Projekt 25

Népfőiskola elindítása

Projekt 26

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.3.

Kistérségi tárulás

21 000 000

100%

2015

TOP 6.4.

Barcs Város
Önkormányzata

26 719 404

100%

2015

TOP 6.4.

Járási települések

25 000 000

100%

2015

TOP 6.4.

Barcs Város
Önkormányzata

26 719 404

100%

2015

TOP 6.4.

Járási települések

25 000 000

100%

2015

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Csurgó Város Önkormányzata

15 000 000

100%

2015

A tervek szerint a Csurgón a Csokonai
Közösség Ház adna otthont a népfőiskola
Csurgó Város Önkormányzata
előadásainak. A projekt keretein belül
Csurgó
szeretnénk meghívni előadókat a
tudomány minden területéről.

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Csurgó Város Önkormányzata

10 000 000

100%

2015

Helytörténeti értéktár összeállítása

A település tárgyi értékeinek
összegyűjtése
,katalogizálása,helytörténeti feldolgozása
és nyilvánossá tétele.A falunk
népdalkincsének és gasztronómiai
hagyományainak felgyűjtése.Írásos
gyűjtemény készítése.Honlapon digitális Pogányszentpéter Község
formában a helyi közkincs nyilvánossá
Önkormányzata
tétele.Pogányszentpéteri újabb keletű
gyűjtemények (pl.babagyűjtemény)
kiállításának megszervezése.Helyi
kultúra népszerűsítése nyilvános
közösségi rendezvényeken
(falunap,fesztivál,stb).

Csurgó

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Pogányszentpéter
Község
Önkormányzata

1 000 000

100%

2015

Projekt 27

Helyi kulturális életet és a
hagyományőrzést erősítő települési
programok a Csurgói Járás településein

Tevékenységek: - Helyi kultúra
népszerűsítése nyilvános közösségi
rendezvényeken (falunap,fesztivál,stb) a
kistérség településein

Járás települései

Csurgó

TOP 6.4.

Járás települései

18 000 000

100%

2015

Projekt 28

Helyi kulturális életet és a
hagyományőrzést erősítő települési
programok a Csurgói Járás településein

Tevékenységek: - Helyi kultúra
népszerűsítése nyilvános közösségi
rendezvényeken (falunap,fesztivál,stb) a
kistérség településein

Járás települései

Csurgó

TOP 6.4.

Járás települései

36 000 000

100%

2015

Projekt 29

A helyi szerveződések elősegítése, a
helyi identitást alakító civil szervezetek
erősítése.

A kistérségi kulturális-gazdasági
hagyományokat bemutató és azok
ápolását szolgáló programok,
fejlesztések, akciók (hagyományőrző
napok, helyi mesterségek napja), civil
szervezetek közösségi programjainak
támogatása.

kistérségi társulás

Fonyódi

TOP 6.4.

kistérségi társulás

80 000 000

100%

2015

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

Hivatásszerű segítő munkakörben
dolgozó látássérült munkavállalók
hivatásbeli kompetenciafejlesztése; a
VGYSME szervezetfejlesztése

A VGYSME hivatásszerű segítő
munkatársakat foglalkoztat. A
tevékenység jellegéből adódóan a
munkatársak folyamatos
kompetenciafejlesztése, szupervíziója,
érzékenyítő csoport képzése, csapatépítő
tréningje elengedhetetlen. A segítő
tevékenységhez kapcsolódik a
Vakok és Gyengénlátók
Kaposvári
társadalom érzékenyítése, az
Somogy Megyei Egyesülete
esélyegyenlőség előmozdítása, mely
keretében tervezett tevékenységek a
láthatatlan kiállítás és érzékenyítő
programok szervezése, lebonyolítása. A
VGYSME szervezetfejlesztése a bővült
tevékenységi körrel, a hosszú távú
működéséhez szakmailag szükséges.

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Vakok és
Gyengénlátók Somogy
Megyei Egyesülete

12 450 000

100%

2015

Érősödj velünk

Hátrányos helyzetű, mélyszegény
családokban élő fiatalok számára indított
sport és életmód programok és
közösségfejelsztő, az aktiv szabadidő
eltőltését segítő programok, amelyek
elősegítik a társadalom perifériájára
szorult fiatalok számára a szabadidő
értékteremtő eltöltését, valmint
Kapos Dynamic Sport és
hozzájárulnak, hogy a fiatalok
Szabadidő Egyesület
életvitelében olyan motivációk is
megjelenjenek, amelyek hosszabb távon
elősegíthetik attitüdváltozásukon
keresztül a munka világába történő
beilleszkedésüket is, illetve hozzájárulnak
az oktatási területen sikeresebb iskolai
pályafutáshoz.

Kaposvári

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Kapos Dynamic Sport
és Szabadidő
Egyesület

19 000 000

100%

2015

Projekt 32

Családi közösségi programok
megvalósítása a Kadarkúti kistérségben

Családokat támogató gyakorlati
szolgáltatások
Tanácsadás, a családi élettel,
gyermekneveléssel összefüggő
kérdésekben
(A tanácsadást az egyéni esetkezelés
módszerével; családpedagógia mentorok
és a pszichológus bevonásával tervezzük
Kadarkút, Nagybajom, Kaposfő,
Kaposszerdahely helyszíneken.)
2. Gyermekvállalás és munkavállalás
összeegyeztetését segítő szolgáltatások
és képzések
Kompetenciafejlesztés a munkaerőpiacra Szövetség a Polgárokért
való visszatérésről, a családi élet és a
Alapítvány Közhasznú
munka
Szervezet
összeegyeztethetőségéről a célcsoport
szükségleteinek figyelembevételével
3. Közösségépítő programok – családi
életre nevelés, tréningek, rendezvények:
3.1. Családi életre nevelést segítő
rendszeres, személyes jelenléttel
megvalósuló csoportos foglalkozások
3 x 5 alkalmas foglalkozások, Kadarkút,
Nagybajom, Kaposmérő helyszínnel a
helyi plébánián, egyházközösségnél,
illetve a térségi irodáinkban
3.2. Házasságra való felkészítés:
segítségnyújtás a fiatal párok részére

Kaposvári

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Szövetség a
Polgárokért Alapítvány
Közhasznú Szervezet

66 475 061

100%

2015

Projekt 33

Helyi identitást segítő járási projektek

Marcali Város
Önkormányzata

Marcali

TOP 6.4.

Marcali Város
Önkormányzata

135 000 000

100%

2015

Projekt 34

Rinyamenti hagyományok és
helytörténeti értékek megőrzése

Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati
Társulás

Nagyatádi

TOP 6.4.

Rinyamenti Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
Társulás

80 000 000

100%

2015

Projekt 35

Hagyományok Háza és Képzési Központ
kialakítása.

Terepet szánunk a cigány közösség
identitás erősítésére, képzés
Nagyatád Város Cigány
foglalkoztatási projektek megvalósítására Nemzetiségi
továbbá a kistérség együttműködési
Önkormányzata
partnerségének megerősítésére.

Nagyatádi

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Nagyatád Város
Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata

50 000 000

100%

2015

Projekt 36

Térségi identitáserősítő rendezvények
szervezése a Siófoki kistérségben

A térségi identitás erősítését szolgáló
rendezvények szervezése a Siófoki
kistérség területén

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Siófok Város
Önkormányzata

60 000 000

100%

2015

Kötcsei „Kerbájt” (templomszentelő
ünnep) és Szüreti Felvonulás
hagyományainak népszerűsítése

A ma még élő nemzetiségi
hagyományokon alapuló
templomszentelő eseménysorozat
fesztivál szintre emelése tehetségprogramok által (pl. fúvószenekarok
fellépése, nemzetiségi tánccsoportok
Kötcse Önkormányzata
felvonultatása, borverseny)
- A helyi kulturális aktivitás erősítése
- Fiatalok bevonása, identitásuk erősítése
- Lehetőség a helyi vállalkozások
termékeinek bemutatására

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Kötcse Önkormányzata

5 000 000

100%

2015

Projekt 30

Projekt 31

Projekt 37

Siófok Város
Önkormányzata

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

Projekt 38

A kistérségi munkaszervezet által
koordinált együttműködésen alapuló
rendezvénysorozatok, melyek
meghatározott programterv alapján a
Hagyományőrző, helyi kohéziót erősítő
kistérség valamennyi települését és
programok a Balatonföldvári kistérségben
valamennyi lakóját megszólító helyi és
térségi identitástudatot erősítő komplex
programok formájában kerülnek
megvalósításra.

Projekt 39

Térségi identitáserősítő rendezvények
szervezése a Siófoki kistérségben

A térségi identitás erősítését szolgáló
rendezvények szervezése a Siófoki
kistérség területén

Projekt 40

Kötcsei „Kerbájt” (templomszentelő
ünnep) és Szüreti Felvonulás
hagyományainak népszerűsítése

A ma még élő nemzetiségi
hagyományokon alapuló
templomszentelő eseménysorozat
fesztivál szintre emelése tehetségprogramok által (pl. fúvószenekarok
fellépése, nemzetiségi tánccsoportok
Kötcse Önkormányzata
felvonultatása, borverseny)
- A helyi kulturális aktivitás erősítése
- Fiatalok bevonása, identitásuk erősítése
- Lehetőség a helyi vállalkozások
termékeinek bemutatására

Projekt 41

A kistérségi munkaszervezet által
koordinált együttműködésen alapuló
rendezvénysorozatok, melyek
meghatározott programterv alapján a
Hagyományőrző, helyi kohéziót erősítő
kistérség valamennyi települését és
programok a Balatonföldvári kistérségben
valamennyi lakóját megszólító helyi és
térségi identitástudatot erősítő komplex
programok formájában kerülnek
megvalósításra.

Projekt 42

Helyi érték és identitáserősítő programok A koppány völgyének területén helyi érték
Kistérségi tárulás
indítása I. ütem
és identitás programok szervezése

Tabi

Projekt 43

Helyi érték és identitáserősítő programok A koppány völgyének területén helyi érték
Kistérségi tárulás
indítása II. ütem
és identitás programok szervezése

Tabi

ÖSSZESEN

nem releváns

Balatonföldvári Kistérségi
Turisztikai Egyesület

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Balatonföldvári
Kistérségi Turisztikai
Egyesület

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Siófok Város
Önkormányzata

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Kötcse Önkormányzata

Siófoki

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása

TOP 6.4.

Balatonföldvári Kistérségi
Turisztikai Egyesület

nem releváns

nem releváns

6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
6.) A helyi közösségek
megerősödését és a helyi
értékek megőrzését
szolgáló fejlesztések
támogatása
nem releváns

25 000 000

100%

2015

120 000 000

100%

2015

5 000 000

100%

2015

Balatonföldvári
Kistérségi Turisztikai
Egyesület

55 000 000

100%

2015

TOP 6.4.

Kistérségi tárulás

36 000 000

100%

2015

TOP 6.4.

Kistérségi tárulás

nem releváns

nem releváns

36 000 000

nem releváns

33 177 897 885

100%

nem releváns

2015

nem releváns

nem releváns

KITÖLTÉSI SEGÉDLET - TÁJÉKOZTATÓ
A 2. körös projektgyűjtő táblázatban az első körös projektgyűjtés (2014. május/június) során összeállított projektlistát kell aktualizálni, pontosítani a TOP információk és az augusztus folyamán kiküldésre kerülő szakmai
követelményrendszerek alapján.
A projektgyűjtő táblázatban kért adatok az ITP részeként kért projektösszesítő táblázat kitöltéséhez is szükségesek.
A 2. körös projektgyűjtés indikatív projektlista .
A végleges javasolt ITP projektek listáját az ITP tervezési határidőre, az ITP részeként kell összeállítani és megküldeni (2014. szeptember 30-ig.)

A TOP TARTALMA AZ OP ELFOGADÁSÁIG INDIKATÍV!

Projektek tervezésének szempontjai:
A projektek kiválasztását, tartalmuk tervezését az Európai Bizottságnak 2014. június 7-én benyújtott TOP (5.0.) tervezet szerint, valamint a TOP tájékoztató levél (NGM, 2014. július 31.) kell folytatni. A TOP tartalma az OP elfogadásig
indikatív.
A projektek tervezésekor a TOP-ban érvényesített, a prioritások forrásallokációjában, a választott uniós tematikus célokban, az indikátor értékekben megmutatkozó kormányzati célokra, hangsúlyokra tekintettel kell lenni. Legfontosabb ezek
közül a gazdaságfejlesztési fókusz, a gazdaságfejlesztési hozzájárulás.
A projektcsomagok/projektek tervezésében az ITP tervezési útmutatóban és módszertani segédletben megadott szempontokat kell követni!
A táblázatban a projekteket max. 150 % túltervezéssel kérjük feltüntetni. Az ITP keretébe be nem férő projektek tartaléklistára kerülnek.
A projekteket prioritási sorrendben kell feltüntetni!
Amennyiben valamely TOP intézkedésre a megye pályázati kiírást tervez, pl. TOP 1.2. intézkedés, a táblázat 6. sorában (TOP intézkedésen belül elkülönített, pályáztatható összeg) kell feltüntetni az erre a célra tervezett forrást.
A tervezéskor a TOP tájékoztató levélben (NGM, 2014. július 31.) megküldött TOP indikatív prioritási forráskereteket és a szövegesen jelzett várható módosításokat szükséges alapul venni. Az TOP intézkedésszintű indikatív
forrásallokációban a TOP szintjén számított, az első körös projektgyűjtéshez megküldött forráskereteket lehet irányadónak tekinteni. Utóbbi tájékoztatási, irányadó jellegű, el lehet tőle térni, ebben a tervezési fázisban a táblázatot a valós
megyei/mjv igények alapján kérjük kitölteni!
Amennyiben a megyében/mjv-ben a TOP hangsúlyoktól és/vagy prioritás/intézkedés indikatív forráskeretektől jelentősen eltérő a megye/mjv finanszírozási igénye, a Megjegyzés oszlopban kérjük jelezni, lehetőség szerint rövid indoklással!
A projekteket és forrásokat úgy szükséges tervezni, hogy a megye/mjv ITP-nek közvetlenül hozzá kell járulniuk a TOP kimeneti és eredményindikátor értékeihez!
Önálló munkalapra kell felvinni a tervezett gazdaságfejlesztési és településfejlesztési projekteket.
A megyei településfejlesztési projektek tervezésénél az érintett járásokat is meg kell adni, így a járásokra jutó tervezett, indikatív forrásallokáció számolható és értékelhető. Tájékoztatásul: a területi forrásallokációról rendelkező
1298/2014. (V.5.) Korm. hat. felülvizsgálata/módosítása folyamatban van a 1431/2014. (VII.31.) Korm. hat. alapján.
A költségigényt projektekre kell megadni (becsült teljes költség, Ft). A vissza nem igényelhető ÁFA-t val együtt kell tervezni. A projektcsomagok szintjén is kérjük megadni a projektcsomag összesen értéket!
A támogatási intenzitásnál a projektgazda által kalkulált értékeket kérjük feltüntetni!

Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának fejlesztése Somogy
megyében

Somogy megye, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
Az agrárgazdaság 20 éves válsága után is jelentős szerepet tölt be a nemzetgazdaságban, de sok problémával küzd .A falvak hagyományos szerepköre egyre inkább
visszaszorult, gazdasági létalapjuk jelentősen meggyengült. A falusi porták kihasználatlanok a mezőgazdasági árutermelés, az önellátás szempontjából. A vidéki munkahelyek száma évek óta csökken, a munkanélküliek, a szociális ellátásban részesítettek
aránya folyamatosan növekszik. A népesedési helyzet, romló képet mutat, a vidéki
térségek többségét elöregedés és a fiatalok elvándorlása sújtja. A helyi közösségek
megbomlóban vannak. Az együttműködési készség általánosan alacsony, csökken a
társadalmi-állampolgári részvétel, a helyi aktivitás A vidéki települések önkormányzatai
akut működési és finanszírozási problémákkal küzdenek….
Cél, hogy egy úgynevezett agrár-ernyő projekt által létrehozott szakértői „csapat”egy
szellemi inkubátorház” segítse meghatározni a megyében a szükséges, reálisan fenntartható és alapanyaggal ellátott élelmiszer feldolgozó kapacitást, az agrártermékek
kereslet-kínálati egyensúlyát, így segítve a megye foglalkoztatási helyzetének javítását,
az itt élők életkörülményeinek javítását és a termelés hatékonyságát.
A projekt átfogó céljai: A megyei termelés, feldolgozás piaci pozícióinak javítása megyén belül, országosan és az export-piacokon. Új piaci lehetőségek feltárása, új termékek kifejlesztésének ösztönzése, promóciós tevékenységek, a piac és a termelés közötti szorosabb kapcsolat kialakítása. Valamennyi piacra érvényes cél, hogy az alapanyag-szállító szerep mérséklődjön, és bővüljön a megye által előállított termékek köre, illetve növekedjen a feldolgozottság szintje. Termelői, valamint a termelőfeldolgozó és értékesítő rendszerek együttműködések ösztönzése. A megyei élelmiszerek megkülönböztetése a piaci termékkínálatban, a megyében termelt minőségi
élelmiszerek kiemelése-minőségi védjegy kialakítása és bevezetése, az élelmiszer
előállítók védelme, a fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztók döntésbefolyásolása. Az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra terjesztése, az élelmiszer feldolgozók ösztönzése a helyi alapanyagok helyi munkaerővel történő feldolgozására, a minőségi fejlesztésre, a megye imázsának erősítésére.
A projekt konkrét céljai:A megye agrár- és élelmiszeripari termékeinek piacra juttatása.
A termékfeldolgozás segítése post-harvest eszközök „kölcsönzése” által, Az eladott
termék mennyiségének növelése a hazai és nemzetközi piacokon. A megyei termék
előállítók munkájának összehangolása, információval való ellátása, optimális működésének segítése. Védjegy kidolgozása a megye agrár és élelmiszeripari termékek minőség javításának ösztönzése és a termékek megkülönböztetése érdekében. Az agrár és
élelmiszer feldolgozó ágazatban dolgozók számának növelése.
Somogy Megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt határozott meg, melyek közül
a „A megye belső erőforrásainak fenntartható hasznosítása az ökológiai, társadalmi és
gazdasági szempontok figyelembe vételével” eléréséhez járul hozzá közvetlenül.
A projekt illeszkedik a megye fejlesztésének tematikus céljai közül „
- A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok
ösztönzése”, és a „Közösségi önellátás elősegítésének szorgalmazása, és a vidéki
térségekben lakók életminőségének javítása kapcsolható működéséhez”.
A prioritások közül az I. prioritáshoz:” Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése” és a II. prioritáshoz: „A somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban”.
A projekt kapcsolódása a Településfejlesztési Operatív Programhoz:
1 . Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében,
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- 2. Beruházási prioritás:a kkv-k versenyképességének fokozása az alábbiak révén: c)
a termék és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének és kiterjesztésének elősegítése- 2. Specifikus cél: Helyi érdekű kis- és középvállalkozások fejlesztési aktivitásának
javítása. A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések:Helyi érdekű kis- és
középvállakozások fejlesztési aktivitásának javítása
- 5. Intézkedés: Megyei alternatív befektetés- és beruházás ösztönzés, projekt
előkészítés, marketing
5 . Prioritástengely: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD),
6 . Prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatásösztönzés és társadalmi együttműködés.
A megvalósító szervezet a DDRFÜ
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:
Fejlesztési projekt megnevezése:
Fejlesztési projektfő kedvezményezettje:
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):
Kapcsolattartó elérhetőségei:

Agrármarketing és Piacszervező Központ
DDRFÜ Nkft
Kovács Zoltán
0630 4961905
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
A DDRFÜ Nonprofit Kft. Magyarország elsőként megalakult regionális fejlesztési ügynöksége, amely 2007-2013-as tervezési ciklusban felelős volt a regionális szintű stratégiai és operatív tervezésért, a Dél-Dunántúli Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátásáért, fejlesztési ötletek projektekbe illesztésért, uniós forrásokból finanszírozott projektek generálásáért és menedzseléséért. A három dél-dunántúli
megyeszékhelyen gazdasági, jogi és műszaki végzettségű szakemberei egyaránt megtalálhatóak, ami megfelelő összetételű csoportok kialakításával alkalmassá teszi változatos feladatok megoldására. Az Ügynökség több mint 15 éves működése alatt több,
mint 6300 fejlesztési elképzelést menedzselt pályázati programjaiban, melyek megközelítőleg 267 milliárd Ft támogatás felhasználását tették lehetővé.
A DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügynökség) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a
régió területén működő megyei önkormányzatok területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a
területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok
munkájának segítésére nonprofit korlátolt felelősségű társaságot működtetnek.
Az ügynökség a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz
részt a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghatározott feladatok megvalósításában.
A Közreműködő Szervezethez kapcsolódó végrehajtási feladatok mellett az ügynökség
tevékenyen rész vesz a régió egészét érintő hagyományos területfejlesztési feladatok
ellátásában. Ennek nyomán a tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési tevékenységével aktív részt vállal a 2014-20 közötti programidőszakra való felkészülésben, a három megyét átfogó partnerség építési feladatokban, mely magába foglalja a horvát
határon átnyúló és nemzetközi projektek építését is.
Az ügynökség által végzett területi tervezési, fejlesztési feladatok: Felkészülés a 20142020 programidőszak tervezési feladataira:
-

részvétel a régiót alkotó megyék területfejlesztési koncepcióinak kidolgozásában és az azt követő programozásban;
fejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák készítése a régió települései számára és részvétel ezek megalapozásában;
részvétel a 2014-20 közötti Európai Uniós programciklus országos tervezési feladataiban.

A fenti tevékenységek keretében az Ügynökség aktív szakmai segítséget nyújt a megyéknek a területfejlesztési koncepcióik és operatív programjaik megalkotásában, valamint az azt követően programozásban, ahol konkrét projektek összegyűjtésével támogatja a megyék felkészülését a 2014-20 közötti programidőszakra.
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2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
A DDRFÜ célja, hogy a Dél-dunántúli térség területfejlesztését elősegítse, valamint
segítse a régió európai integrációját, közreműködik a térségi fejlesztési projektek azonosításában, és azoknak a térségi szereplők egyetértésén alapuló fejlesztésében. Célja továbbá, hogy közreműködjön a hazai és más nemzetközi pályázati rendszerek lebonyolításában. Eddigi működése során számos nemzetközi programban,
projektben vett részt. Ezen feladatok során kiterjedt kapcsolatrendszerre, alapos
szakmai tapasztalatra és magas szintű kompetenciákra tett szert.
Az ügynökség szakmai tapasztalatai többek között a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégia (RIS), A VinTOUR, és a I4Food Interregionális együttműködés a
versenyképes és fenntartható regionális élelmiszergazdaság megteremtése érdekében
című nemzetközi projekt biztosítja.
Utóbbi projekt célja az élelmiszeripart érintő regionális szintű fejlesztési politikák minőségének javítása, különös tekintettel a szektorban működő kis- és közepes vállalkozások (kkv) versenyképességre és működésének fenntarthatóságára. A partnerrégiók
élelmiszeriparának elemzését követően jó gyakorlatok beazonosítása az ágazat vállalkozásaiban rejlő gazdasági potenciál kihasználása végett: a foglalkoztatás, a munkahelyteremtés, az innováció, a tudástranszfer, a regionális szintű vállalkozások közötti
együttműködés, új pénzügyi és piaci lehetőségek feltárása a biztonságos, egészséges,
helyi jellegű és környezettudatos kis- és közepes vállalkozások fejlesztése érdekében.
Az említett területeken gyakorlatok gyűjtése és cseréje, az élelmiszeriparban működő
kkv-k innováció-adaptáló képességének fejlesztése, javaslatok megfogalmazása a jó
gyakorlatok átvételére vonatkozóan. Regionális szintű megvalósítási tervek kidolgozása, európai szintű szakpolitikai javaslatok megfogalmazása a versenyképes és fenntartható regionális élelmiszeripar kialakítása érdekében. A partnerrégiók közötti kapcsolatok elmélyítése, horizontális és vertikális kapcsolatrendszereik fejlesztése. Az
elért eredmények terjesztése a regionális, interregionális és európai szakmai közönség
számára. A projekt 2014. december végén zárul. Projektvezető Partnereként feladata
volt a - Projektmenedzsment, projekttalálkozók tartása a partnerrégiókban. Kommunikációs célú rendezvények szervezése. Összesen 18 darab regionális jó gyakorlat beazonosítása, kiadványok , regionális elemzések, tanulmányok készítése, tanulmányutak megszervezése, uniós szintű szakmai javaslatcsomag elfogadása.
Az Ügynökség szerteágazó ismeretekkel rendelkezik nemzetközi projektek menedzselése terén (PHARE, Interreg IIIC, Interreg IIIB, HU-HR IPA Határmenti Program,
Interreg IVC, CENTRAL EUROPE, South-East Europe, IEE, stb.). Számos projektben
vezető partnerként vett részt. A hazai pályázati rendszer átfogó ismerete pedig Közreműködő Szervezeti funkciója miatt volt elengedhetetlen.

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Humánerőforrás, szervezeti felépítés

Az Ügynökség 2008. évi megalakulása óta az ellátandó feladatok mennyiségének és
súlyának megfelelően alakítja szervezeti struktúráját.
A szervezeti struktúra 2014. július-tól:
.
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Az ügynökségen belül az integrált térségi fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása elsősorban a fejlesztési igazgatóság feladata.
Mint ahogy a fejlesztési igazgatóság feladata a régiószervezés, a hagyományos ügynökségi típusú tervezési, projektgenerálási és -fejlesztési feladatok ellátása, hazai és
nemzetközi kapcsolatok építése. Az igazgatóság irányítja és koordinálja a tervezési,
külkapcsolati és a hazai program végrehajtási csoportok munkáját.
A projektek szakmai lebonyolításában alapvetően a fejlesztési igazgatóság két alábbi
csoportja vesz részt:
Tervezési csoport
A csoport feladatai:
az EU-s és nemzeti támogatási rendszerek fogadásával kapcsolatos tervezési
és programozási feladatok ellátása, az illetékes szakminisztériummal való
megállapodás alapján,
a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek naprakész,
folyamatos vizsgálata és feldolgozása,
a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési koncepcióinak és stratégiáinak
elkészítésében való részvétel, ezekhez kapcsolódó háttértanulmányok,
kutatások elvégzése,
az ágazati és területi operatív programok és akciótervek készítésében való
részvétel, ezekben a régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek képviselete, a
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készülő programok és akciótervek véleményezése, hozzájuk kapcsolódó
javaslatok megfogalmazása,
a 2014-2020 időszakban induló támogatási programok tervezésében való
közreműködés,
a régiót alkotó megyékben zajló tervezési feladatok folyamatos vizsgálata és
feldolgozása, szükség szerint részvétel a tervezési folyamatokban,
a régiót alkotó megyék önkormányzati, civil és vállalkozói szférája
projektfejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, a projektek
feldolgozása,
a tervezéshez kapcsolódó kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátása,
együttműködés a régió ágazati és szakmai szervezeteivel, a horizontális és
vertikális partnerség kiépítése és szervezése; kistérségi projektek
koordinációja,
a megvalósult támogatási programok elemzése, értékelése, monitorozása.
A KSZ tevékenységéhez kapcsolódóan ellátott feladatok:
projektfejlesztés lefolytatása az azt igénylő konstrukciók esetén,
közreműködés az operatív igazgatósággal együttműködve
Külkapcsolati csoport
A külkapcsolati csoportvezető a fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alá tartozik,
közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel.
A csoport feladatai:
a megállapodáson alapuló kétoldalú – hazai és külhoni régiók és ügynökségek
közti – kapcsolatok alakítása,
projekt-alapú partnerségi kapcsolatok kialakítása és menedzselése az Európai
Területi Együttműködés keretein belül,
egyéb program-alapú partnerségek kialakítása és menedzselése,
a nemzetközi pályázati források felkutatása, a nemzetközi forrásokból és
nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatok kezelése,
nemzetközi projektek szervezése, azokban való részvétel, önálló nemzetközi
projektek indítása.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása

Somogy megye a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Dráva között helyezkedik el. 6036
négyzetkilométernyi területével az ország legnagyobb megyéi közé tartozik: nagysága
szerint az ötödik.
Somogy az ország legritkábban lakott megyéje, ami egy km2-re számítva mindössze
56 fős népsűrűséget jelent, ezzel a megyék rangsorában az utolsó helyen áll. Megyeszékhelye és egyúttal a legnagyobb lélekszámú települése Kaposvár megyei jogú város. Somogyban a 2002. január 1-jei közigazgatás szerint az önálló önkormányzattal
rendelkező települések száma 245 Somogy településhálózatára a törpe- és az aprófalvak túlsúlya jellemző A megye lakosságszámának mintegy egyharmada hátrányos
helyzetű településekben él, ahol kedvezőtlen a lakosság demográfiai és etnikai összetétele, így ez e települések kilábalását megnehezíti. Somogy az ország egyik legdélibb
fekvésű. Somogy megye kifejezetten mezőgazdasági orientáltságú. Erre predesztinálják éghajlati, természeti és természetföldrajzi adottságai. A megye termőhelyi adottságai rendkívül differenciáltak. A tájegységek között megtalálható a kiváló mezőgazdasági adottságokkal bíró Kaposvölgye, valamint a mezőgazdasági termelés hatékonysága szempontjából halmozottan hátrányosnak számító Zselicség és a Somogyi Homokhát. A megye földterületének 55,9%-án mezőgazdasági termelés folyik. A vidéki
felnőtt lakosság több mint 80%-a valamilyen módon kötődik a mezőgazdasági termeléshez. A mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató ún. egyéni gazdaságok száma megközelíti a 35 ezret. Ezen gazdaságok mintegy 50%-a saját fogyasztásra termel,
35%-a az önellátáson felüli mennyiséget értékesíti és mintegy 15%-a elsősorban piacra termel. A családi gazdaságok száma jelenleg 752, az általuk használt termőföld
nagysága 57.987 hektár. A termőföldre vetített átlagos birtokméret meghaladta a 77
hektárt (EU-15 tagállamok átlaga: 18-20 hektár). Somogyban a 38.521 működő gazdasági szervezetből 3.204 (ebből: 988 társas vállalkozás és 2.216 egyéni vállalkozó) volt
mezőgazdaság-centrikus. Az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva a gazdálkodó
szervezetek száma csökkent.*2008. Somogyban a Kaposvári Egyetem Állat- és Gazdaságtudományi Kara, valamint a Szaktanácsadó és Biológiai Központja, kutató-, oktató és képző szellemi bázisa nagymértékben hozzájárul az agrárágazat humánerőforrásainak mindenkori követelményekhez igazodó permanens fejlesztéséhez. Emellett jól
szervezett falugazdász-, hatósági állatorvos-, növény- és talajvédelmi-, valamint erdőfelügyelői hálózat aktív közreműködésével – az agrárpiaci rendtartáshoz, tendenciák-
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hoz való alkalmazkodás elősegítése, a közösségi és nemzeti források hatékonyabb
igénybe vétele, a jogszabályi kötelezettségek és jogkövetkezmények szélesebb körű
megismertetése érdekében – rendszeresen informálja, ez által orientálja a gazdálkodókat
Településnagyság-kategóriák Somogy megyében
Településnagyság-kategóriák (fő)

1000-2000
településszám (db)
megyén belüli eloszlás (%)
országos részesedés (%)

2000-5000

5000-10000

10000-

20000-

50000

20000

50000

<

n

42

15

2

3

1

1

244

17,2

6,1

0,8

1,2

0,4

0,4

100

6,7

3,2

1,5

3,6

2,4

5,3

7,8

KSH Tájékoztatási adatbázis – 2012.11.23

A GDP évi átlagos növekedésének üteme 1994-2010
2005-2008

2008-2010

-0,32

-2,57

Dél-Dunántúl

0,74

-3,49

Ország

1,62

-2,81

Budapest nélkül

0,68

-3,32

Somogy

%

becslés Magyarország Nemzeti Számlái (KSH) alapján

Az aktivitás, a foglalkoztatás, és a munkanélküliség helyzete a Dél-Dunántúlon (2000-2011)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Somogy

125

119

116

113

110

113

110

111

109

Dél-Dunántúl

358

351

354

351

335

336

338

342

334

3922

3900

3902

3930

3926

3879

3782

3781

3812

9

8

12

13

15

13

14

17

16

31

28

34

35

37

39

42

47

48

245

253

304

317

312

329

421

475

512

Somogy

135

127

128

126

124

126

124

128

126

Dél-Dunántúl

389

378

388

386

372

374

380

389

382

4166

4153

4205

4247

4238

4209

4203

4256

4280

Foglalkoztatottak száma
(ezer fő)

Magyaro.

Munkanélküliek száma
(ezer fő)
Somogy
Dél-Dunántúl
Magyaro.

Gazdaságilag aktív népesség száma (ezer fő)

Magyaro.
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Gazdaságilag inaktív
népesség száma (ezer fő)

Somogy

121

128

126

126

126

125

123

117

121

Dél-Dunántúl

369

377

363

359

371

370

353

339

346

3579

3568

3517

3475

3481

3502

3487

3431

3396

Somogy

52,6

49,8

50,2

50

49,6

50,3

50,2

52,3

51

Dél-Dunántúl

51,3

50,1

51,6

51,8

50,1

50,3

51,8

53,5

52,5

Magyaro.

53,8

53,8

54,5

55

54,9

54,6

54,7

55,4

55,8

Somogy

48,9

46,8

45,6

44,8

43,8

45

44,5

45,3

44,3

Dél-Dunántúl

47,2

46,4

47,1

47,1

45,1

45,1

46,1

47

45,9

Magyaro.

50,6

50,5

50,5

50,9

50,9

50,3

49,2

49,2

49,7

7

6,1

9,2

10,3

11,7

10,4

11,4

13,5

13,1

Dél-Dunántúl

7,9

7,3

8,8

9

10

10,3

11

12,1

12,7

Magyaro.

5,9

6,1

7,2

7,5

7,4

7,8

10

11,2

10,9

Magyaro.

Aktivitási arány (%)

Foglalkoztatási arány (%)

Munkanélküliség aránya
(%)
Somogy

Adatok forrása: KSH Stadat – 2012.11.23.

A tartós munkanélküliek száma és aránya az aktív korú népességen belül a Dél-Dunántúlon
(2012 3. negyedév)
180 napnál hosz-

Aktív korú

szabb ideje regiszt-

(15-60

180 napnál hosz-

rált munkanélküliek

éves)

szabb ideje regiszt-

száma 2012. 3.

népesség

rált munkanélküliek

negyedév

száma

aránya

Balatonföldvári

83

7122

1,2

Siófoki

325

24682

1,3

Fonyódi

367

14376

2,6

1783

63149

2,8

Tabi

242

8118

3

Marcali

652

20801

3

Barcsi

577

15644

3,7

Lengyeltóti

280

6937

4

Nagyatádi

690

16894

4,1

Csurgói

577

10902

5,3

Kadarkúti

809

13617

5,9

17600

600918

2,9

Kaposvári

Dél-Dunántúl
Adatok forrása: TeIR – 2012.11.27.
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A keresetek szintje
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dél-Dunántúl

85,3

88,6

86,2

84,6

85,9

85,4

84,1

83,8

Somogy

79,6

78,6

79,6

79,5

79,7

78,1

76,5

77,1

87,9

88,7

89,7

88,1

89,5

89,3

88,2

87,5

84

84,1

84,8

84,5

85

84,2

82,7

82,2

Az alkalmazásban állók
havi bruttó átlagkeresete
az országos átlag %-ában

Az alkalmazásban állók
havi nettó átlagkeresete
az országos átlag %-ában
Dél-Dunántúl
Somogy
Adatok forrása: KSH Stadat - 2012.11.26

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
.
A 2/2007. (I. 18.) Korm. rendelettel módosított186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet
2008. évi XLVI. törvény
1703/2013. (X. 8.) Korm. határozata az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia
(2013–2022) elfogadásáról
852/2004/EK rendelete
3/2010. (VII. 5.) VM rendelete
57/2010. (V. 7.) FVM rendelete
2009. évi LXXVI. törvény
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet
47/2011. (V. 31.) VM
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete
228/1996. (XII. 26
326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet
A helyi piac kialakításának törvényi feltételei, a vonatkozó jogszabályok bemutatá
sa.
A 2005. CLXIV. törvény a Kereskedelemről; és a 2011. évi CXXXV. törvény a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról;
A 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet
A 2011. CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól;
Az 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet
Az 52/2010 (IV.30.) FVM rendelet
A 4/2010 (VII.5.) VM
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet;
A 2008. évi XLVII. törvény A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
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1234/2007/EK tanácsi rendelet
Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK
rendelet
150/2012 (XII. 28.) VM rendelet és a rendelet mellékletei
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet.
105/2011. (XI. 10.) VM rendelet
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet
67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet
543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
Magyar jogszabályok
1997. évi XI. törvény , 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet
16/2004. (IV. 27.) IM
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet
1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a
37/2012. (VIII. 22.)
Nemzetközi jogszabályok
Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
Védjegyjogi Szerződés (Kihirdette az 1999. évi LXXXII. törvény)
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve
A Tanács 207/2009/EK rendelete
A Bizottság 2868/95/EK rendelete
A Bizottság 216/96/EK rendelete

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Az OFTK céljai kijelölik a 2014–2020-as Európai Unió fejlesztési és programozási időszakához kötődő hazai fejlesztéspolitika fő területeit, figyelembe véve az Európai
Unió2014–2020 között meghatározott tematikus célkitűzéseit és prioritásait. A projekt a
„ Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben” prioritás , és a 3. „ Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat” fejlesztési tématerületeihez illeszkedik:
 Nemzeti Vidékstratégia
Az Európai Unió legfontosabb működési alapelve az egységes belső piac biztosítása a
személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlásának biztosításával
Az Európai Bizottság a Közös Agrárpolitika 2013 utáni jövőjéről három fő célt fogalmazott meg:
1. Életképes élelmiszertermelés
2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás
3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés
A stratégia átfogó célkitűzése: Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása.
Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika
E stratégiai területhez (többek között) a következő vidékstratégiai nemzeti programok
kapcsolódnak…
Állattenyésztés-fejlesztési program
„Kert-Magyarország” kertészeti program
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-

Zöldségtermesztési alprogram
Gyümölcstermesztési alprogram
Fűszer- és gyógynövény termesztési alprogram
Dísznövénytermesztési alprogram
Faiskolai alprogram
Szőlő- és borprogram
Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac

E stratégiai területhez a következő vidékstratégiai nemzeti programok kapcsolódnak.
Élelmiszer-feldolgozási program
„Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program
Agrármarketing, bel- és külpiaci program
Helyi gazdaságfejlesztés
Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés program
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4 A fejlesztési projektindoklása
A projekt elsődleges célja a foglalkoztatás, ezáltal a jövedelemtermelés javítása, a térség felzárkóztatása,a megfelelő adottságokkal és növekedési potenciállal rendelkező
agrár, élelmiszeripari és borágazatok versenyképességének növelése, piaci felzárkózásának támogatása
A megyei tervezés 2014-2020-as időszakában nagy erővel jelent meg a járások gazdaságfejlesztési és ágazati programjaiban is a helyi termék előállítás, az élelmiszer
feldolgozás, hűtőházak, helyi piacok kialakítása, az agráripari parkok, logisztikai bázisok létrehozása.
A fenti fejlesztések megvalósulásával azonban a kistérségekben, városokban helyi
termékek feldolgozása illetve a helyi felhasználás után valószínűleg keletkező felesleg
kiegészíti azt a túlkínálatot mely a belföldi és nemzetközi piacokon mutatkozik. A fogyasztási szokások változása és a vásárlóerő csökkenése a kereslet visszaesését,
illetve a kereslet összetételének változását eredményezi. Fokozott minőségbeli és árverseny érvényesül. Szükséges lenne a megye mezőgazdaságának és élelmiszeriparának minőségi, szerkezeti, marketing váltása, fejlesztése, a jelenlegitől eltérő szerkezetű, de nagyobb hozzáadott értéket, jobb minőséget és kedvezőbb piaci pozíciót biztosító, integrált élelmiszergazdaság felé való elmozdulás.
Somogy nem tartozik a legnagyobb élelmiszer feldolgozó megyék közé, a feldolgozásból adódó hozzáadott érték máshol jelenik meg. A helyben előállított termékeknek a
fokozódó globalizálódás ellenére is elsőbbsége van a fogyasztónál. A fogyasztó a kiváló minőség mellett a vásárlás átláthatóságát és biztonságát is igényli. Sajnos a megyében nincsenek megyei márkák, védjegyek, minőségellenőrzési rendszer, egységes,
tudatos megyei piaci megjelenés, hiányzik mind az egyéni, mind a közösségi marketing. A méz, a gyógy és dísznövények, a dió vagy a hal olyan megyénkre jellemző minőségi termékek, melyek célzott marketinggel országos és nemzetközi szinten is keresett, sikeres árukká válhatnak. A megyében előállított élelmiszerek nagy része nem
különül el a más megyékben előállított termékektől, így nem alakul ki kötődés, a fogyasztó nem tekinti szempontnak az előállítás helyét.
Megyénkben található a Balatonboglári Borvidék, van több “Év borásza” címet viselő
termelőnk, alakultak borutak is. Mind a megtermelt mennyiség, mind az ágazatból élők
száma, a megye termelési adottságai, az elért hazai és nemzetközi eredmények, a
megyében felépült nagy borászatok, a bor turizmusban betöltött szerepe indokolja a
szőlő, és borágazat témájának külön megjelenítését. A borpiaci verseny igen erőteljes.
A bor speciális termék. Akár termelését, akár fogyasztását tekintve szoros kapcsolat áll
fenn más termelő-szolgáltató tevékenységekkel, pl. a turizmussal is. Sikereket elérni a
borpiacon csak marketingorientált vállalkozói magatartással, a termékkínálat és értékesítési feltételek és módszerek kialakításával, azaz egységes kommunikációs elvekben megjelenő tudatos marketingstratégiával lehet, vagyis a vállalkozói és a közösségi
marketing szoros együttműködésével valósulhat meg.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
(Maximum 4-5 oldal terjedelem)

5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1

Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz

Somogy Megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt határozott meg, melyek közül
a „A megye belső erőforrásainak fenntartható hasznosítása az ökológiai, társadalmi és
gazdasági szempontok figyelembe vételével” eléréséhez járul hozzá közvetlenül.
II. Átfogó cél: A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása
az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével
Somogy megye természeti erőforrásokban mért gazdagságához viszonyítva az erőforrás felhasználás volumene és hatékonysága jelenleg rendkívül alacsony.
Cél a természet nyújtotta lehetőségek, úgymint az országos átlagot meghaladó erdővagyon, a jó minőségű mezőgazdasági termőterületek, a felszíni vizekben gazdag területek, valamint a termálvízkincs környezettudatos, fenntartható módon tervezett felhasználásával elsősorban a megye lakosságának magas színvonalon előállított javakkal történő ellátása, azon túl az ökológiai terhelhetőség szempontjait figyelembe vevő
mértékben a külpiacok kiszolgálása magas hozzáadott értékű termékekkel és magas
színvonalú szolgáltatásokkal.
További cél a megye lakossága ellátásbiztonságának fokozása, a helyben is gazdaságosan előállítható termékek és szolgáltatások tekintetében az importfüggőség csökkentése, a közösségek önellátását és az öngondoskodást támogató folyamatok elősegítése, a helyben előállított javakhoz való hozzáférés feltételeinek biztosítása (pl. helyi
piacok, termelők boltja hálózat).
A megye fejlesztésének specifikus céljai
A megye fejlesztésének tematikus céljai közül „A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése”,és a „ Közösségi önellátás
elősegítésének szorgalmazása, és a vidéki térségekben lakók életminőségének javítása kapcsolható működéséhez”.
1. Tematikus specifikus cél: A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése
A megyében működő vállalkozások fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, melyet tovább kell erősíteni. Az agrár-jellegből adódóan a hagyományokon alapuló
zöldség- és gyümölcstermesztést, a kertészeti ágazat növekedését (kihasználva a termálvíz-kincset is), jövedelemtermelő képességének javítását célzó, különösen az innovatív eszközök, technológiák alkalmazásán alapuló fejlesztések támogatásával ösztönözni kell, párhuzamosan a biotermesztés területi nagyságrendjének növelésével. Elsősorban Somogy megye adottságaihoz és a meglévő tapasztalatokhoz illeszkedő
feldolgozóipari ágazatokban (élelmiszeripar, faipar és feldolgozás, gépipar, fémmegmunkálás), valamint a szolgáltatások (turisztika, egészségturisztika, szűrési rendszerek
kialakítása a gyógyítás folyamatában, időskorúaknak nyújtott speciális szolgáltatások)
területén vannak bővülési lehetőségek. Erősíteni kell a gazdasági szereplők közötti
kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása
mellett támogatni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is, melyet Horvátország Európai Uniós csatlakozása is erősít.A jövedelemtermelés szempontjából hangsúlyt kell fektetni a megyében jelenlevő kutatás-fejlesztési kapacitások erősítésére és
az innovációs folyamatok ösztönzésére. Az élelmiszer- és az agrárágazaton kívül fon-
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tos az infokommunikációs, az elektronikai- és az elektrotechnikai ipar fejlesztése, és
ezért a felsőoktatási tudásbázissal való együttműködés.
3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása
A helyben megtalálható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell
teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások
piacát, ösztönözni kella termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseit. A zöldség- és gyümölcstermelés hagyományainak újraélesztését helyi közösségi szinten is szorgalmazni, ösztönözni kell, a biotermesztés nagyságrendjének növelése mellett. A megye melegvíz-bázisa az intenzív kertészeti ágazat
fejlesztés mellett jó alapot teremt az önellátó közösségi üvegházi növénytermesztés
elterjedéséhez is. További cél az öngondoskodó helyi közösségek kialakulásának elősegítése érdekében a keretfeltételek biztosítása a helyi szociális gazdaság megteremtéséhez, a közösségi alapú termelési és felhasználói (fogyasztói) rendszerek elterjedésének ösztönzése a piacgazdasági mechanizmusoktól eltérő, sajátos norma- és eszközrendszer bevezetése és a közösség számára történő elfogadtatása révén.A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése érdekében szükséges a hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek
kialakulásának elősegítése.A szociális gazdaságok térnyerését különösen erősíteni kell
a helyi ellátást szolgáló élelmiszertermelés és feldolgozás (kiemelten az élőmunka igényes zöldség- és gyümölcstermesztés és feldolgozás, valamint az állattenyésztés és
állati termékek feldolgozása), az erdő- és vadgazdálkodás, az erdei termék feldolgozás, továbbá a helyi kézműves tevékenységek és kisipari szolgáltatások terén…
A prioritások azonosítása
1. Tematikus specifikus célhoz (A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése) illeszkedő prioritások:
I. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a
helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
-

Feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése;
A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetek támogatása;
Regionális együttműködés támogatása;
Tudástranszfer és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban.

II. prioritás: A somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és
szolgáltató szektorban
A prioritás keretében tervezett beavatkozások (intézkedések) indikatív listája:
- Üzleti infrastruktúra fejlesztése;
- Foglalkoztatás-bővítő program;
- K+F+I program;
- Vállalkozások együttműködésének támogatása;
- Befektetés-ösztönzés és vállalati tanácsadó program;
- Pénzügyi eszközök.
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5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a térségi adottságokra szabottan
támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását, fejlesztéspolitikai céljai között szerepel a „Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása”
A TOP a vidéki térségekben egyrészt a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér fejlesztését támogatja. Másrészt a foglalkoztatási célú, térségi szinten integrált,önkormányzat által vezérelt helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezésekhez, illetve az üzleti infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsolódó
kis- és középvállalkozások, elsősorban térségileg és ágazati szempontból is fókuszált
támogatását, munkamegosztásra épülő vállalati együttműködések, beszállítói hálózatok, kkv-k piacra jutását és kísérleti fejlesztéseit ösztönző, illetve célzott befektetésösztönzést megvalósító intézményrendszer kialakítását vállalja fel, ezzel elősegítve a
hátrányos helyzetű térségek vállalkozás ösztönzését és foglalkoztatási helyzetének
javítását. Ennek a tevékenységnek része a falvak, aprófalvak gazdasági létalapját biztosító, a helyi erőforrásokra épülő gazdasági tevékenységek fejlesztése. Különösen a
hátrányos helyzetű vidéki térségekben van kulcsszerepe az agrár- és élelmiszergazdasági potenciál és az ezzel összefüggő gazdasági diverzifikáció kibontakoztatásának. A
mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás a vidékies térségek gazdaságának egyik
legfontosabb pillére, a város-vidék kapcsolatrendszer erősítésének részeként a helyi
felvevőpiacok és együttműködések kialakítása, a rövid ellátási láncok erősítése mind
hatékony gazdaságfejlesztési potenciált jelent. A TOP – a Vidékfejlesztési Programmal
komplementer módon – e tekintetben a helyi vállalkozói aktivitás erősítése és a foglalkoztatás növelése érdekében a kisléptékű élelmiszer-feldolgozás és kapcsolódó értékesítés fejlődéséhez szükséges önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtésében, a közétkeztetés helyi termékekre épülő megszervezésében és célzott képzési
és foglalkoztatási akciók lebonyolításában vállalhat szerepet.
A projekt kapcsolódása
1. Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében
2. Beruházási prioritás:a kkv-k versenyképességének fokozása az alábbiak révén: c) a termék és szolgáltatásfejlesztésre irányuló fejlett kapacitás megteremtésének
és
kiterjesztésének
elősegítése
Specifikus cél 2: Helyi érdekű kis- és középvállalkozások fejlesztési aktivitásának
javítása
A helyi érdekű kis- és középvállalkozások fejlődésének egyik legnagyobb gátja a továbbfejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges kezdeményező készség hiánya, nem
kielégítő
szintje.
A prioritás másik specifikus célja ezért a helyi érdekű kis- és középvállalkozások kezdeményező képességének erősítése, amelynek révén javul azok fejlesztési aktivitása,
bővül e vállalkozói kör termék- és szolgáltatás palettája, megújul az általuk alkalmazott
technológia, így e vállalkozások képessé válnak az új piaci lehetőségekre orientált fejlesztések megvalósítására.
A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések:Helyi érdekű kis- és
középvállakozások fejlesztési aktivitásának javítása
5. Intézkedés: Megyei alternatív befektetés- és beruházás ösztönzés, projekt előkészítés, marketing
Az intézkedés megyei és megyei jogú városi szintű befektetés- és beruházás ösztönzési intézményi programok kialakítására irányul, amelynek keretében olyan térségi
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szintű gazdaság-fejlesztési intézményi háttérkapacitás jön létre, ami hatékonyan képes
hozzájárulni a külső tőkebefektetések ösztönzéséhez, a hatékony térségmarketinghez,
a térségi gazdasági célú be-ruházások ösztönzéséhez, ezáltal a térségi foglalkoztatási
helyzet javulásához.
Az intézkedés keretében megvalósuló fejlesztések: térségi szintű, hazai és nemzetközi
befektetés ösztönzéssel foglalkozó szervezet infrastrukturális hátterének kiépítése (iroda, eszközvásárlás), a működéshez szükséges immateriális javak (pl. szoftverek,
adatbázisok, honlap fejlesztés, értékesítési és kommunikációs know-how) beszerzése,
a szervezet működési költségének támogatása (bér és dologi költségek).
Az intézkedés keretében közvetett támogatási konstrukció formájában a KKV-k célzott
kis-összegű támogatáshoz juthatnak piaci megjelenésük támogatásához (marketing,
piacra jutási költségek). E konstrukció közvetítő szervezetei a megyei és megyei jogú
városi szinten létre-hozott vagy kijelölt befektetés- és beruházás ösztönzési intézmények lehetnek.
(5.) Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD),
(6). Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely
közötti kapcsolat erősítése (térségi szintű esélyteremtő programokat (ösztöndíjak, tehetség-programok) helyi gazdaság- és termékfejlesztés, kísérleti fejlesztések előkészítése, tudatos térségi, helyi fogyasztás identitást erősítő marketing akciókra
Főbb célcsoportok: a települési önkormányzatok vállalkozásai és lakossága (közvetlen és közvetett módon is). A város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi
fejlesztési stratégiához illeszkedő város-vidék komplex projektek esetében a helyi akciócsoportok területén működő vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek, illetve a fenti szervezetek által alkotott konzorciumok, az együttműködő szakmai szervezetek

.
Számszerűsíthető indikátor vállalások:
Védjegyhasználók száma, marketingakciók száma és résztvevői, mobil post-harvest
eszközök használóinak száma, bevételeik növekedése, képzésben résztvevők száma,
képzés után elhelyezkedők száma, eladott megyei termékek növekedése, illetve foglalkoztatottak számának növekedése, tanulmányutak résztvevőinek száma.
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5.1.3 A projekt átfogó céljai
-

-

-

A megyei termelés, feldolgozás piaci pozícióinak javítása megyén belül, országosan és az export-piacokon. Új piaci lehetőségek feltárása, új termékek kifejlesztésének ösztönzése, promóciós tevékenységek, a piac és a termelés közötti szorosabb kapcsolat kialakítása Valamennyi piacra érvényes cél, hogy az
alapanyag-szállító szerep mérséklődjön, és bővüljön a megye által előállított
termékek köre, illetve növekedjen a feldolgozottság szintje
Új piacok feltárása és a megye termékeinek bevezetése új csomagolási, kiszerelési módok bevezetése, a fogyasztói trendeknek megfelelő feldolgozási technológiák és termékösszetételek térnyerése.
Termelői, valamint a termelő-feldolgozó és értékesítő rendszerek együttműködések ösztönzése
A megyei élelmiszerek megkülönböztetése a piaci termékkínálatban, a megyében termelt minőségi élelmiszerek kiemelése-minőségi védjegy kialakítása és
bevezetése, az élelmiszer előállítók védelme, a fogyasztók tájékoztatásán keresztül a fogyasztók döntésbefolyásolása
Az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra terjesztése, az élelmiszer feldolgozók ösztönzése a helyi alapanyagok helyi munkaerővel történő feldolgozására,
a minőségi fejlesztésre, a megye imázsának erősítésére

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A megye agrár- és élelmiszeripari termékeinek piacra juttatása.
A termékfeldolgozás segítése post-harvest eszközök „kölcsönzése” által
Az eladott termék mennyiségének növelése a hazai és nemzetközi piacokon.
A megyei termék előállítók munkájának összehangolása, információval való ellátása,
optimális működésének segítése
Védjegy kidolgozása a megye agrár és élelmiszeripari termékek minőség javításának
ösztönzése és a termékek megkülönböztetése érdekében.
Az agrár és élelmiszer feldolgozó ágazatban dolgozók számának növelése.

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt működése földrajzilag a megye, egyes esetekben a dél-dunántúli régió területét fedi le.
A projekt célcsoportjai között egyaránt megtalálhatók az élelmiszertermelők,- feldolgozók, borászatok, a kis- és középvállalkozások, őstermelők, TÉSZ-ek megyei és települési önkormányzatok, által létrehozott élelmiszer feldolgozók, termelői boltok, helyi piacok, fogyasztók, valamint a megye településeinek lakossága.
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5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
Jelen projekt kapcsán előkészítés nem zajlott (Ugyanakkor több részelem tekintetében
vannak korábbi kezdeményezések)

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
Kapcsolat felvétel az agrárium szereplőivel (alapanyag termelők, feldolgozók, TÉSZek, kamara, egyetem, önkormányzatok)
Szervezet felállítása, szakmailag kompetens munkatársak kiválasztása

5.2.3 A projekt elindításához szükséges engedélyek
Nem szükséges.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
-

5.2.5 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
2 hónap

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
I. Előkészítés: a megye agrárágazat versenyképességének növelésében érdekelt szereplők megkeresése, együtt működésének biztosítása, a közös célok meghatározása,
az egyes szereplők részvételi lehetőségeinek definiálása, az együttműködés kereteinek rögzítése. Szervezeti egység felállítása. A munkához szükséges feltételek megteremtése. 5 fő -1 fő projektvezető, 2 fő szakmai projekt menedzser, 2 fő menedzser
asszisztens. A szervezeti egység felállításán, annak a meglévő háttérbe való integrálásán túl szükség van a szervezeti és működési rend kidolgozására, működési elvek
felállítására, a résztvevő szereplők kijelölésére, a megyei koordináció megszervezése
és a partnerségi viszonyok kialakítása. Agrárinformációs rendszer felállítása, az agrármarketing stratégia kidolgozásához szükséges információk összegyűjtése
Költség: 103 000 000 Ft
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II. Megvalósítás
1. Kereskedelem szervezés - Megyei agrár és élelmiszeripari termékek, borok
értékesítésének támogatása a megyei, az országos és a nemzetközi piacokon
-

Piackutatás megyei, országos és nemzetközi szinten, állandó árusítóhelyek felkutatása, értékesítési helyek kialakítása hazai és nemzetközi piacokon
Agrárinformációs rendszer működtetése (közvetlen piaci információk), piacfigyelés
Megyei szereplők kereskedelmi szempontú összehangolása
Kereskedelemszervezés, közös értékesítési akciók szervezése, lebonyolítása
Célcsoportok, együttműködő partnerek: Feldolgozók, agráripari és logisztikai
parkok, TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, KKV-k, őstermelők, egyéni vállalkozók, általuk létrehozott integrációk.

Költség: 70 000 000 Ft
2. Logisztika, munkaerő kapacitások optimalizálása - A megye agrár- , élelmiszergazdaságát, és a gazdálkodás fejlődését segítő szolgáltatások kialakítása,
fejlesztése
-

-

-

-

A megye agrár-, élelmiszertermelő, - feldolgozó és logisztikai cégek, raktárbázisok működésének összehangolása, optimalizálása, együttműködésének szervezése, koordinálása, segítése, különös tekintettel a megye kistérségi agrár
„húzó”projektjeire.
Igény felmérés után a szükséges mobil post-harvest egységek beszerzése
Mobil post-harvest egységek,- hűtőkonténer, tároló, válogató, csomagoló és
áruvá készítő bázis, stb. koordinálása, együttműködésének szervezése, segítése
Elemzések készítése a jelenlegi és a jövőben létrehozni kívánt feldolgozói, logisztikai kapacitások kihasználtsági és fenntarthatósági vizsgálatára, javaslatokat megfogalmazása a települési és megyei érdekek figyelembevételével úgy,
hogy a potenciális fejlesztések a lehető legjobban szolgálják a megye gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási céljainak megvalósulását
termékfejlesztés mentorálás, facilitálás,
Információáramlás, tanácsadás.
Adatbázisok létrehozása. Munkaerő kapacitás figyelése, esetleges igény szerinti átcsoportosítás ajánlása-bérmunka kapacitás
Közös beszerzések lehetőségének vizsgálata, igények felmérése, partnerek
felkutatása
Célcsoportok, együttműködő partnerek: önkormányzatok, feldolgozók, agráripari és logisztikai parkok, TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, KKV-k, őstermelők, egyéni vállalkozók, érdekvédelmi szervezetek, kamarák, általuk létrehozott integrációk
Költség: 117 000 000 Ft

25

3. Megyei Agrármarketing Centrum
-

-

Agrármarketing stratégia, megyei arculat és a védjegyrendszer alapkövetelményeinek kidolgozása, állandó installáció elkészítése
a közösségi marketing elemeinek alkalmazásával a megyei agrártermékek belés külpiaci értékesítésének támogatása,
az élelmiszergazdaságban a korszerű kereskedelmi módszerek terjesztése, a
marketingszemlélet erősítése, a megye agrárkínálatának formálása, a termelők, kiemelten a kis- és közepes vállalkozások, valamint a feldolgozók és a forgalmazók piaci munkájának segítése, versenyképességük növelése,
Marketing akciók megyei, országos és nemzetközi szinten
A megyei fogyasztás összetételének megváltoztatása, a megyén belüli értékesítés növelése, a megyei fogyasztási szokások megváltoztatása érdekében
Helyi termék értékesítési együttműködések támogatása (térségi/megyei termékcsomagok összeállítása, térségi/megyei márkák kialakítása,)
Helyi termékek, termékcsomagok térségi, megyei szintű értékesítésének, piacra
vitelének támogatása (termelői piacok, helyi termék polcok, web-piac, helyi termék beszállító program
Kiállításokon, vásárokon való megjelenés- a megye élelmiszertermékeinek
egységes felismerhető, megkülönböztető megjelenésének, arculatának kidolgozása, kommunikálása, elfogadtatása
Eladásösztönző tevékenység megszervezése, akciók lebonyolítása
Megyei élelmiszerek, borok imázsának megteremtése
Nemzetközi kutatási-fejlesztési eredmények megismerése, termékfejlesztés
Marketing képzés, tanácsadás,szemléletformálás, fogyasztóképzés- élelmiszer
és bor,
Kapcsolódó programok összehangolása vagy ezekben való részvétel – pl. márkavédelem, eredetjelölés, csomagolás, minőségbiztosítás, szabványosítás
Védjegyrendszer kritériumrendszerének kidolgozása, zsűrizés lebonyolítása, ellenőrzés, a védjegyezett termékek kommunikációjának megszervezése
marketingkommunikáció, kiadványok..
Szakmai szervezetekkel, médiával, kereskedelmi szervezetekkel való kapcsolattartás
Tanulmányutak, szakmai rendezvények szervezése
Pályázati források felkutatása a fenntarthatóság érdekében
Költség: 109 000 000 Ft

-

Célcsoportok, együttműködő partnerek: önkormányzatok, feldolgozók, agráripari és logisztikai parkok, TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, KKV-k, őstermelők, egyéni vállalkozók, érdekvédelmi szervezetek, kamarák, általuk létrehozott integrációk, AMC

4. Képzési, tanácsadási központ létrehozása
-

Tanácsadó bázis kialakítása szakmai szervezetek - pl NAK - bevonásával,
termeltetés szervezés
képzési igények felmérése, ezek alapján képzések szervezése, lebonyolítása
Költség: 1 000 000 Ft
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5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
A szervezet nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát a projekt alapvető jellege közcélt szolgál, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés vizsgálatára nincs szükség. A közcélú, azaz nem állami támogatás esetén elérhető maximális támogatási intenzitás
100%.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A működtetés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség meglévő szervezeti
keretekében valósul meg Az új szervezeti egység kialakításához 5 új munkavállalóra
van szükség,1 fő projektvezetőre, 2 fő szakmai projekt menedzserre, valamint 2 fő menedzser asszisztensre. A társaság operatív irányítása az ügyvezető feladata.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság
Pénzügyi elemzés

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Beruházási költség (a)

95 000 000

256 000 000

49 000 000

Éves működési költség (b)

34 261 765

34 261 765

34 261 765

34 261 765

34 261 765

34 261 765

34 261 765

Személyi jellegű költségek

25 859 386

25 859 386

25 859 386

25 859 386

25 859 386

25 859 386

25 859 386

Bruttó bérköltség és járulék

23 394 786

23 394 786

23 394 786

23 394 786

23 394 786

23 394 786

23 394 786

Menedzser asszisztens 2 fő

6 345 326

6 345 326

6 345 326

6 345 326

6 345 326

6 345 326

6 345 326

Szakmai projekt menedzser 2 fő

8 983 400

8 983 400

8 983 400

8 983 400

8 983 400

8 983 400

8 983 400

Projekt vezető

8 066 060

8 066 060

8 066 060

8 066 060

8 066 060

8 066 060

8 066 060

Béren kívüli juttatás

2 464 600

2 464 600

2 464 600

2 464 600

2 464 600

2 464 600

2 464 600

Menedzser asszisztens

985 840

985 840

985 840

985 840

985 840

985 840

985 840

Szakmai projekt menedzser

985 840

985 840

985 840

985 840

985 840

985 840

985 840

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

7 363 746

7 363 746

7 363 746

7 363 746

7 363 746

7 363 746

7 363 746

Gépjármű költségek

290 007

290 007

290 007

290 007

290 007

290 007

290 007

Üzemanyaghasználat költsége

183 821

183 821

183 821

183 821

183 821

183 821

183 821

Karbantartási költség

106 186

106 186

106 186

106 186

106 186

106 186

106 186

Dologi kiadások

748 626

748 626

748 626

748 626

748 626

748 626

748 626

Kisértékű tárgyieszköz költség

409 640

409 640

409 640

409 640

409 640

409 640

409 640

Informatikai eszközök beszerzése

338 986

338 986

338 986

338 986

338 986

338 986

338 986

40 000 000

55 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

-129 261 765

-290 261 765

-43 261 765

20 738 235

738 235

738 235

738 235

Projekt vezető
Rezsi költség

Éves működési bevétel (c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték (NPV)

-405 038 204
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A működési költségek magukban foglalják a bérköltségeket és járulékokat, béren kívüli
juttatásokat, közüzemi díjakat, valamint a gépjárműhasználat költségeit.
Személyi jellegű költségek
A projekt keretében megvalósuló koordináció megvalósítása érdekében 2 fő menedzser asszisztens, 2 fő szakmai projekt menedzser és 1 fő projektvezető alkalmazására kerül sor. A munkavállalók a bérköltségeken kívül béren kívüli juttatásban részesülnek.
A bruttó bér és járulék az öt új munkavállaló esetében az alábbiak szerint alakul:
-

menedzser asszisztens: bruttó 264 389 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás /fő
szakmai projekt menedzser: bruttó 374 308 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás/fő
projektvezető: bruttó 672 172 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás

Rezsi költség
Éves szinten a közüzemi szolgáltatások költsége megközelítőleg 7 millió Ft.
Gépjármű költségek
A hatékony kommunikáció, koordináció érdekében a partnerekkel való személyes kapcsolatfeltétel nélkülözhetetlen. A Gépjármű üzemanyag használat és a karbantartás
költsége éves költsége havi 680 km megtétele esetén került kiszámításra.
Dologi kiadás
A dologi kiadások a szükséges informatikai eszközök beszerzési költségeiből és a
kis értékű tárgyi eszközök költségeiből tevődnek össze.
Éves működési bevétel
A szervezet főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására kerül sor. Az iroda tevékenységét a 3. évtől
bérleti díjak, részvételi díjak, védjegy használati díjak bevételei, illetve új pályázati forrásokból származó pénz teszi fenntarthatóvá.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A megye, megyei termékek ismertsége, versenyképessége nő, a termelés és feldolgozottság növekedésével a foglalkoztatottak száma emelkedik. A programban résztvevők
megismerik az összefogás, a közös gondolkodás előnyeit, nyitottabbak lesznek arra.
Az akciókban résztvevők megismerik egymás tevékenységét, termékeit, ez további
együttműködéseket generálhat. A megszerzett vállalkozói, kereskedelmi, marketing
ismeretek segíthetik az önálló vállalkozások megerősödését, a kialakuló kapcsolatok
újabb együttműködéseket generálhatnak. Ezáltal fejlődnek, bővülhetnek a termelői,
feldolgozói kapacitások, mely újabb munkahelyek létrejöttét segítik elő. A szervezet
létrejötte konkrétan 5 új munkahelyet hoz létre.
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Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
nem releváns

Az élelmiszer ágazatban alacsony az együttműködési készség mind horizontálisan,mind
vertikálisan, csökken a társadalmi-állampolgári részvétel, a
helyi aktivitás

2

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
2
4
Tájékoztatás, jó példák bemutatása

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
nem releváns
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
2
4
Tájékoztatás. jó példák,
agrárszereplői 2

A
megye
igénybe veszik-e a szolgáltatásokat

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A VOP kiírásai illetve lehatáro- 3
3
9
?
lása befolyásolhatja a projekt
megvalósítását.
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7 A fejlesztési projekt tulajdonviszonyainak
bemutatása

Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek
--

A terület kapcsolódása
a projekthez
-

A terület tulajdonosa(i)
-

Nem releváns

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így a fenti fejezet nem releváns.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Fejlesztési projekt megnevezése
Előkészítés

2014

1

2015

2016

2017

35 000 000

34 000 000

34 000 000

40 000 000

25 000 000

5 000 000

10 000 000

97 000 000

10 000 000

10 000 000

99 000 000

2018

2019

2020

2021

Megvalósítási projektelem1
Kereskedelem szervezés
Megvalósítási projektelem 2.
Logisztika, munkaerő
Megvalósítási projektelem 3.
Megyei agrármarketing centrum
Megvalósítási projektelem
Képzés
Összesen:

1

1 000 000

95 000 000

256 000 000

49 000 000

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.

2022
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8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai

A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Költségigény (Ft)

Támogatás
intenzitás
(%)

Előkészítési projektelem
1. megnevezése
Menedzsment kts

102

100%

Előkészítési projektelem
Keret tev

1

100%

Megvalósítási
projektelem 1 kereskedelem
szervezés

70

100%

Megvalósítási projektelem 2 Logisztika,
munkaerőszervezés

117

100%

Megvalósítási
projektelem 3. Megyei agrármarketing centrum

109

100%

1

100%

Fejlesztési projekt
megnevezése

Megvalósítási
elem 4. Képzés

projekt-

Összesen:

400

-

Önerő
(Ft)

Támogatás
(Ft)

Támogatási forrás
megnevezése

102

TOP 1.1

1

TOP 1.1

70

TOP 1.1

117

TOP 1.1

109

TOP 1.1

1

TOP 1.1

-

-

-

-

-

-

400

-

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)
TOP output indikátorok
Támogatásban részesülő vál-

Mértékegység

Bázis érték
(év)

db

indikátor érté-

lalkozások száma

ke

2

Célérték (év)

Adatforrás

2000

IH

3300

IH

A foglalkoztatás
A foglalkoztatás növekedése a

növekedése a

támogatott vállalkozásoknál

támogatott

indikátor értéke

vállalkozásoknál

2

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
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9 Kapcsolódó projektek
-

Ernyőprojektek: Gazdaságfejlesztés, Faipar, Turizmus, Energetika, Innováció
klaszterek (RIŰ), LEADER, TÉSZ

-

VOP 3. PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása
Pályázatokból :
Megyei Agrármarketing Centrum marketing akciói
Megyei védjegy kialakítása

-

Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatósága
Pályázatok:
Részvétel hazai és nemzetközi kiállításokon, vásárokon-megyei közösségi
standdal

Faipari foglalkoztatás
bővítése ernyőprojekt

Somogy megye, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány

Faipari foglalkoztatás bővítése ernyőprojekt

2
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Vezetői összefoglaló
Somogy megyét erdészeti és faipari tekintetben úgy lehetne jellemezni, hogy remek
adottságokkal rendelkezik, de a ezeket az adottságokat csak részben használják ki a
helyi faipari szereplők. A magas erdősültség kiváló lehetőséget jelentene a faipari ágazatok működésének, az erdészeti termékek túlnyomó része mégis feldolgozatlanul
hagyja el a megyét. Ma a kitermelt fa jelentős része energetikai hasznosításra kerül, de
az előállított apríték döntő részben a megyén kívüli fogyasztók energiaigényét elégíti ki.
A megyei fafeldolgozó üzemek (parkettagyárak, bútorgyárak, nagyobb asztalos műhelyek, építőanyag előállítók, stb.) nem használják ki a megyei termelés teljes egészét.
Megállapítható tehát, hogy a Somogyi gazdaság egyik jó lehetőségekkel rendelkező
fejlődési pontja a faipar és a fafeldolgozás. Somogy megye jó adottságait növeli a tényező, hogy a faipari szakképzés nem szűnt meg a megyében, erre az adottságra is
kíván építeni az ernyőprojekt.
Jelen ernyőprojekt célja pontosan az, hogy a megyében úgy javítsa foglalkoztatási
helyzetet, hogy a faipar számára is fejlődési lehetőséget kínáljon.
A foglalkoztatás és a faipar kapcsolódásának oka az, hogy az erdőművelés, a fafeldolgozás, az asztalos ipar tradicionálisan munkaerő-igényes munkafolyamatokból állnak.
Ezeknek a munkafolyamatoknak egy része nem igényel komoly képzettséget. Részben
az ilyen alacsony képzettséget feltételező munkahelyek bővítését, részben a helyi
szakképzésre alapozó faipari szakemberek foglalkoztatásának javítását szolgálja jelen
ernyőprojekt megvalósulása.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Megyei faipari foglalkoztatás bővítése ernyőprojekt

Fejlesztési projektfő kedvezményeDDRFÜ
zettje:
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Nagy Árpád tervezési csoportvezető

Kapcsolattartó elérhetőségei:

tel.: 82/527-987
e-mail: nagy.arpad@ddrfu.hu
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szervezetének bemutatása
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kedvezményezett

2.1 Kedvezményezett bemutatása
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kulcsfontosságú szereplője a
régióban zajló fejlesztéseknek. A több mint 15 éves működése óta mára elismert és
meghatározó szereplőjévé vált a Dél-dunántúli régió területfejlesztési politikájának.
Együttműködik az európai uniós finanszírozási források felhasználásáért felelős magyar intézményrendszerrel. Az Ügynökség eddigi fennállása alatt több, mint 6300 fejlesztési elképzelést menedzselt pályázati programjaiban, melyek megközelítőleg 267
milliárd forint támogatás felhasználását tették lehetővé.
A kedvezményezett DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügynökség) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:
Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a régió területén működő megyei önkormányzatok területi
operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére
és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére nonprofit korlátolt felelősségű
társaságot működtetnek. Ennek megfelelően az ügynökség tulajdonosai a Tftv. 17. §
(1) bekezdése alapján a régió területén működő megyei önkormányzatok.
Az ügynökség a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz
részt a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghatározott feladatok megvalósításában.
A Közreműködő Szervezethez kapcsolódó végrehajtási feladatok mellett az ügynökség
tevékenyen rész vesz a régió egészét érintő hagyományos területfejlesztési feladatok
ellátásában. Ennek nyomán a tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési tevékenységével aktív részt vállal a 2014-20 közötti programidőszakra való felkészülésben, a három megyét átfogó partnerség építési feladatokban, mely magába foglalja a horvát
határon átnyúló és nemzetközi projektek építését is.
Az ügynökség által végzett területi tervezési, fejlesztési feladatok:
Felkészülés a 2014-2020 programidőszak tervezési feladataira:
 részvétel a régiót alkotó megyék területfejlesztési koncepcióinak kidolgozásában és az azt követő programozásban;
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fejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák készítése a régió települései számára és részvétel ezek megalapozásában;
részvétel a 2014-20 közötti Európai Uniós programciklus országos tervezési feladataiban.

A fenti tevékenységek keretében az Ügynökség aktív szakmai segítséget nyújt a megyéknek a területfejlesztési koncepcióik és operatív programjaik megalkotásában, valamint az azt követően programozásban, ahol konkrét projektek összegyűjtésével támogatja a megyék felkészülését a 2014-20 közötti programidőszakra.
A megyei faipari foglalkoztatási ernyőprojekt projektirodáját a DDRFÜ keretei
között érdemes létrehozni, így hasznosítani lehet az RFÜ szakértelmét és tapasztalatait. Az ernyőprojekt szervezetének feladataival az RFÜ funkciója tovább bővül.
Meg kell említeni, hogy a foglalkoztatási programok tekintetében ez egy jelentős funkcióbővülést jelent az RFÜ számára.

Kapcsolódó partnerek
Somogyi Vállalkozói Központ Közalapítvány
A megyei gazdaságfejlesztési szervezet együttműködő partner kell, hogy legyen. A
gazdaságfejlesztési keret tekintetében az SMVK-nál fog rendelkezésre állni a megfelelő pénzügyi eszköz, hogy a faipari foglalkoztatás bővítési fejlesztéseket és beruházásokat támogassa.
Mindkét szervezet célja, hogy nőjön a megyei foglalkoztatás, együttműködésük ennek
okán is szükséges.
Némi átfedés található a megyei gazdaságfejlesztési szervezet tevékenységével, viszont a faipar külön kiemelt terület, ezért célszerű a fentitől külön kezelni.
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
A Faipari Mérnöki Kar több kiemelkedő hazai és nemzetközi projekt résztvevője ill. koordinátora. Annak ellenére, hogy megyei érdekeltsége nincsen, és nem is a régió területén működik, szükséges az együttműködés kialakítása, mivel a soproni intézmény az
egyedüli faipari felsőoktatási intézmény az országban.
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – Design Intézet
A képzőművészeti egyetem design-nal foglalkozó oktatói és hallgatói potenciális
együttműködő partnerei lehetnek a faipari foglalkoztatás-bővítési ernyőprojekt megvalósításának. Faipari termékek tervezésénél számít a projekt az együttműködésükre.

2.2 Kedvezményezett
korábbi
releváns
tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
Korábban és jelenleg a DDRFÜ végzi a ROP és a TOP vonatkozásában a közreműködő szervezeti feladatokat a megyében.
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Az Ügynökség 2008. évi megalakulása óta az ellátandó feladatok mennyiségének és
súlyának megfelelően alakítja szervezeti struktúráját. Jelenleg a humán erőforrásaikat
az alábbi területekre összpontosítják: programvégrehajtás, fejlesztés, pénzügyi és
gazdasági feladatok, melyeken belül a hangsúly a megvalósításon és a megvalósult
projektek fenntartásának nyomon követésén van. Másrészt továbbra is feladatuk a
tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési feladatok ellátása, melyek eddig megszerzett tudás és tapasztalatok birtokában segíthetik a 2014-20 közötti programozási időszakra való minél hatékonyabb felkészülést. A feladatok elvégzéséhez a szükséges
humán erőforrás kialakítása a korábbi években megtörtént.
A DDRFÜ szervezeti struktúrája:

~91 fős szervezeti létszámmal rendelkezik, aminek egy része a kaposvári irodában
dolgozik.
Meg kell említeni, hogy a foglalkoztatási programok tekintetében ez egy jelentős
funkcióbővülést jelent az RFÜ számára. Jelenleg ilyen irányú szakemberekkel nem
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rendelkezik, az ernyőprojektet működtető projektirodára új foglalkoztatási szakembereket kell majd felvenni.

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Az ügynökségen belül az integrált térségi fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása elsősorban a fejlesztési igazgatóság feladata.
Mint ahogy a fejlesztési igazgatóság feladata a régiószervezés, a hagyományos ügynökségi típusú tervezési, projektgenerálási és -fejlesztési feladatok ellátása, hazai és
nemzetközi kapcsolatok építése. Az igazgatóság irányítja és koordinálja a tervezési,
külkapcsolati és a hazai program végrehajtási csoportok munkáját.
Tervezési csoport
A tervezési csoportvezető közvetlenül a fejlesztési igazgató irányítása alá tartozik, közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel.
A csoport feladatai:
 az EU-s és nemzeti támogatási rendszerek fogadásával kapcsolatos tervezési
és programozási feladatok ellátása, az illetékes szakminisztériummal való
megállapodás alapján,
 a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek naprakész, folyamatos vizsgálata és feldolgozása,
 a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési koncepcióinak és stratégiáinak
elkészítésében való részvétel, ezekhez kapcsolódó háttértanulmányok, kutatások elvégzése,
 az ágazati és területi operatív programok és akciótervek készítésében való
részvétel, ezekben a régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek képviselete, a
készülő programok és akciótervek véleményezése, hozzájuk kapcsolódó javaslatok megfogalmazása,
 a 2014-2020 időszakban induló támogatási programok tervezésében való közreműködés,
 a régiót alkotó megyékben zajló tervezési feladatok folyamatos vizsgálata és
feldolgozása, szükség szerint részvétel a tervezési folyamatokban,
 a régiót alkotó megyék önkormányzati, civil és vállalkozói szférája projektfejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, a projektek feldolgozása,
 a tervezéshez kapcsolódó kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátása,
együttműködés a régió ágazati és szakmai szervezeteivel, a horizontális és vertikális partnerség kiépítése és szervezése; kistérségi projektek koordinációja,
 a megvalósult támogatási programok elemzése, értékelése, monitorozása.
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A KSZ tevékenységéhez kapcsolódóan ellátott feladatok:
 projektfejlesztés lefolytatása az azt igénylő konstrukciók esetén,
 közreműködés az operatív igazgatósággal együttműködve
o a KSZ éves munkatervének a működési kézikönyvben szabályozott
formában és módon történő kidolgozásában,
o a KSZ éves beszámolójának elkészítésében,
o a pályázati konstrukciók fejlesztésében,
o a KSZ működéshez szükséges szabályozás kialakításában,
o a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében,
o a pályázati felhívások kidolgozásában és egyeztetésében.
Külkapcsolati csoport
A külkapcsolati csoportvezető a fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alá tartozik,
közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel.
A csoport feladatai:
 a megállapodáson alapuló kétoldalú – hazai és külhoni régiók és ügynökségek
közti – kapcsolatok alakítása,
 projekt-alapú partnerségi kapcsolatok kialakítása és menedzselése az Európai
Területi Együttműködés keretein belül,
 egyéb program-alapú partnerségek kialakítása és menedzselése,
 a nemzetközi pályázati források felkutatása, a nemzetközi forrásokból és nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatok kezelése,
 nemzetközi projektek szervezése, azokban való részvétel, önálló nemzetközi
projektek indítása.
Az ügynökség projektmenedzsment szervezetként való működése során az információáramlás és a belső kommunikáció kiemelt, hatékony eszközei az igazgatósági értekezletek és a csoportmegbeszélések.

Projektiroda
A DDRFÜ szervezeti keretei között létrejön egy faipari foglalkoztatás bővítési projektiroda. A projektirodán két projektmenedzser (szakmai munkatárs) fog dolgozni.
A projektiroda teljes létszáma így 2 fő lesz.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
Somogy megye a Dunántúl fejletlenebb területei közé tartozik. A Balaton-parti térséget
és Kaposvárt leszámítva a megye gazdasági teljesítőképessége alacsony. A relatív
gazdaságföldrajzi elszigeteltség és az elaprózott településszerkezet hátráltató
tényező. Ezek miatt a kistelepülésekről folyamatos a fiatalok elvándorlása. A régión belül Somogy megye területe 6 036 km2, lakónépessége 316 901 fő, a 2013. július
15-ei közigazgatási beosztás szerint 8 járás alkotja, székhelye Kaposvár. A megye
eltérő fejlettségű, nagyrészt hátrányos helyzetű területekből áll, jellemzőek az
elszigetelt aprófalvas térségek, elmarad az országos átlagtól gazdasági fejlettségi,
foglalkoztatottsági, demográfiai mutatók, iskolai végzettség, átlagjövedelem, munkanélküliség tekintetében. Az ipar súlypontját a gépipar, a könnyűipar és az élelmiszeripar jelenti. A faiparban jelentős kapacitások találhatók. Az iparban foglalkoztatottak
száma csökken, főleg a textiliparban. Az ipari ágazatok közül a foglalkoztatást tekintve
a villamos berendezés gyártásának és az élelmiszeriparnak van a legnagyobb súlya.1
Ugyanakkor az agrár és agráripari adottságok jelentősek Somogyban. Utóbbinál kell
megemlíteni a faipari lehetőségeket is. Kiemelt fontossággal bír, hogy Somogy megye
az egyik leginkább erdősült megye az országban. A megyei erdőterületek felefele arányban oszlanak meg az állami és magántulajdon szerint. Kiterjedt erdőségei biztos hátteret nyújtanak a történelmi hagyományokkal bíró erdőgazdálkodásnak és
fafeldolgozásnak. A kiváló adottságok ellenére a megyei fakitermelés jelentős részét
nem helyben dolgozzák fel. Somogy faipara a körülményekhez képest fejletlennek tekinthető, hiába működnek sikeres fafeldolgozással foglalkozó vállalkozások.
A fejletlenebb járások mind jelentősebb erdőgazdálkodási és faipari adottságokkal rendelkeznek, kézenfekvő hogy ezekben a járásokban olyan piaci alapokon is
működőképes foglalkoztatás bővítési projektek indulhassanak, amik a helyi
adottságokat hatékonyan használják ki – ebben az esetben a faipari lehetőségeket.

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A tervezett projekt a releváns jogszabályi környezetbe illeszkedik, megfelel a turizmust
érintő, alkalmazandó jogszabályokhoz, melyek az alábbiak:

1

Forrás: http://www.skik.hu/hu/somogyi-kereskedelmi-es-iparkamara/somogy-megye-gazdasaga-8652
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Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45–55. cikke (Munkavállalók) és
145–164. cikke (Foglalkoztatás)2
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről
és a szociális foglalkoztatási támogatásról
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény3
1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban a Területés Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól,
valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a
megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról4.
323/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a
szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről5

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció
A projekt kapcsolódik a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz, mely a
megye hosszú távú, 2030-ig szóló céljait foglalja össze, meghatározza a megye lehetséges kitörési pontjait, főbb fejlesztési irányokat. A foglalkoztatottság növelésére helyezi a hangsúlyt a megye gazdaságának megerősítése és új munkahelyek létrehozása

2

A tagállamok és az Unió összehangolt stratégia kialakítására törekednek a foglalkoztatás, és

különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági
változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése terén.
3

A törvény célja a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak

megállapítása, intézményrendszerének kialakítása, ezen belül az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek
megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása.
4

A Kormány döntött a TOP forráskeretéről és arról, hogy a TOP-ban a decentralizált források

tervezése integrált programok kialakításával a következő három területi szinten valósuljon meg:
megyei szinten, a megyei jogú városok szintjén, valamint a várostérségek és megyei jogú városok térségének szintjén. A tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltenek be.
5
A munkaügyi központok működési hatáskörét szabályozó jogszabály.
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érdekében. A megyei foglalkoztatási paktum létrehozása ennek alapján lett ernyőprojekt.

Somogy megye foglalkoztatási stratégiája (2006)
A stratégia foglalkoztatás bővítését szolgáló főbb gazdaságfejlesztési céljai:
 Versenyképes gazdasági környezet biztosítása
 A regionális logisztikai központ szerepkör elérése
 A termelőket, szolgáltatókat a feldolgozókkal, kereskedőkkel, vevőkkel és egymással összekapcsoló szerveződések támogatása
 A helyi értékekre, egyedi látványosságokra alapuló, komplex turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakítása, attrakciók láncba szervezése
 Agrárlogisztikai központok fejlesztése
 Mezőgazdasági termények feldolgozottsági szintjének növelése
 Gépipar, fémfeldolgozás fejlesztése
 A fafeldolgozás fejlesztése
 A termálvíz adottságokra alapuló melegházi zöldségtermelés fejlesztése
 A gyógyhatású és biotermények termelésének fejlesztése
 Az extenzív állattartás és legeltetés fejlesztése
 Egészségügyi szolgáltató központok kialakítása
 A Kaposvári Egyetemre alapozva nemzetközi láthatóságú oktatási és innovációs központ kialakítása
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4 A fejlesztési projekt indoklása
Somogy megye az egyik leginkább erdősült megye az országban. A megyei erdőterületek fele-fele arányban oszlanak meg az állami és magántulajdon szerint.
Fakitermelésének viszont csak felét dolgozzák fel a megyében. Ennek egyik oka,
hogy a kitermelt fa minőségét tekintve végfelhasználásra kerül tűzifaként, a másik
oka pedig, hogy a megye fafeldolgozó iparának kapacitása elmarad a fakitermelés mennyiségeitől. A megye gazdaságföldrajzi helyzete csak részben magyarázza
ezt a helyzetet. A megfelelő módszerekkel, a különböző hazai és külföldi piaci réseket
és esélyeket kihasználva sokkal versenyképesebb faipar működhetne a megyében.
Egyedül a nyugat-dunántúli megyék fafeldolgozó ipara jelenthetne „konkurenciát”, de
ez is csak a bútoripar tekintetében jelentős.
Somogy foglalkoztatási helyzete (különösképpen a hátrányosabb helyzetű járások
tekintetében) elmarad az országos, és a nyugat-dunántúli átlagtól. Egyik foglalkoztatási és gazdasági kitörési pontja a megyének az erdészet és faipar. Az agrárium és agrár-feldolgozó ipar mellett ez a másik olyan fejlesztési terület, ahol jelentősen lehetne növelni a foglalkoztatási létszámot. Az erdőművelés a fafeldolgozás tradicionálisan olyan iparág, ahol az alacsony képzettségűeknek is jelentős menynyiségű rész- és teljes munkaidős állást lehetne biztosítani.
A faipar fejlesztése ez által szolgálja a megye gazdasági felzárkózását és a legroszszabb foglalkoztatási problémák oldását is. Ez az alapvető indoka annak, hogy létrejön
a faipari foglalkoztatást növelni szándékozó megyei kiterjedésű ernyőprojekt.
A fejletlenebb járások mind jelentősebb erdőgazdálkodási és faipari adottságokkal rendelkeznek, kézenfekvő hogy ezekben a járásokban olyan piaci alapokon is
működőképes foglalkoztatás bővítési projektek indulhassanak, amik a helyi
adottságokat hatékonyan használják ki – ebben az esetben a faipari lehetőségeket.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
A projekt célja, hogy a faipari foglalkoztatás bővüljön Somogy megyében. A foglalkoztatás bővítése során a nehezebb foglalkoztatási helyzetűek is munkához jussanak
(inaktívak, képzetlenek, fiatal pályakezdő munkanélküliek).
Ehhez kapcsoló cél, hogy a megyei faipar bővüljön. A helyi faipari vállalkozások támogatása (piacszerzés, marketing tevékenységek, forrásbevonás segítése) a projekt
egyik feladata. Ezáltal válhat erősebbé és nagyobb foglalkoztatóvá a somogyi fa feldolgozó ipar.

5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz/programhoz
A faipari foglalkoztatási ernyőprojekt az megyei területfejlesztési program (SMTfP, elfogadta: Közgyűlés, 2014.6.20.) alábbi átfogó, specifikus, területi és horizontális céljaihoz illeszkedik.

Átfogó célok
I. Átfogó cél: A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése
Teljes illeszkedés, a projekt átfogó célja szintén a foglalkoztatás bővítése.

A megye fejlesztésének specifikus céljai
3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
Részben illeszkedik: a projekt célja, hogy bővüljön a helyi faipari termékek előállítása.

Somogy megye területi célkitűzései
A faipari foglalkoztatás bővítésének projektje kiterjed a megyére, nincs kiemelt
területi fókusza, de a tevékenysége mégis szolgálja a területfejlesztési program
területi célkitűzéseinek megvalósulását.
a.) Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése
Részben illeszkedik, mivel Somogy kevésbé fejlett területeinek felzárkóztatása lehetséges a faipari iparág bővítésével.
e.) Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése
Részben illeszkedik: a határ menti járásokban is jelentős potenciál van
az erdészetben és faiparban, így szintén részesülnek a projekt által
nyújtott támogatásokból és szolgáltatásokból.

A megye fejlesztésének horizontális céljai
c.) Partnerségen alapuló szinergikus fejlődés gyakorlati elterjedésének
elősegítése
A vállalkozások együttműködésének elmélyítésében a megyei vállalkozásfejlesztési szervezet (Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közala-
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pítvány) mellett a kereskedelmi és iparkamara tevékenységére is számít
a területfejlesztési program. Mivel jelen ernyőprojekt kedvezményezettjei
között szerepel ez a két szervezet is, és hasonló funkciókat kíván támogatni, mint a ez a horizontális cél, ezért az illeszkedés teljes.

Prioritások
3.1. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek
megteremtése
1.1. intézkedés: A feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése
1.2. intézkedés: A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetek
támogatása
Helyi piacok, értékesítési pontok létrehozásának támogatása;
Helyi nyers és feldolgozott termékek hazai piacának védelme;
„Somogyi” védjegy kialakítása és egységes marketing tevékenységen keresztül a helyi termékek pozíciójának megerősítése, a
külső piacokon történő bemutatása;
3.4. prioritás: A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések
támogatása
4.2. intézkedés: Piacképes tudást biztosító szakképzési rendszer kialakítása és a felnőttoktatás támogatása
A megye szakképzési rendszerének munkaerő-piaci szempontú
fejlesztése, a szak és felnőttképzéssel szemben támasztott „valós” piaci igények felmérése, előrejelzések készítése, megfelelő
keretszámok beállítása, pályaorientációs rendszer kialakítása.
Az iskolai és a felnőttképzés összehangolását szolgáló tevékenységek, együttműködések támogatása.
Hiányzó szakképzések beindítása, kapcsolódó ösztöndíj rendszerrel, valamint a több funkciós és másodszakmás szakképesítések körének bővítése, illetve egyes szakmák esetében a képzési tartalom és képzési idő átalakítása a minőségi kimenetel érdekében, valamint a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó
át- és továbbképzési programok indítása.
Helyi szereplők szakképzési rendszerrel (beleértve a felnőttképzést is) való kapcsolatainak erősítése, közös képzési programok
támogatása, helyi gyakorlati üzemi oktatás lehetőségének bővítése, tanműhelyek kialakítása, meglévők fejlesztése.
3.6. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása
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6.1. intézkedés: A periférikus térségekben az elszegényedés megállítását és a munka világába történő reintegrációt szolgáló, helyi és térségi
adottságokra épülő élőmunka igényes tevékenységek támogatása
Helyi/térségi sajátosságokon alapuló foglalkoztatás fejlesztési és
cselekvési terv kialakítása, a helyi erőforrások (humán, természeti, történeti, kulturális, stb.) beazonosítása, az ezekből fakadó
gazdasági és foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése közösségi részvétellel.
Önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, (Foglalkoztatásban való részvételt, a tanulási és munkavégző képesség
növelését szolgáló, az alapvető kompetenciák megszerzését, az
alapkészségek megerősítését célzó képzési-fejlesztési programok indítása; Egyénre szabott fejlesztés és segítségnyújtás,
mentorálás, képzés, foglalkoztatásba ágyazott képzés, átmeneti
jellegű támogatott foglalkoztatás, tranzit foglalkoztatás, speciális
szolgáltatások stb.)
A helyi/térségi munkaerőpiacon hasznosítható vagy hiányszakmákban történő (szak) képzettség megszerzésének elősegítése
(beleértve az át- és továbbképzést), a munkavállalási mobilitás
ösztönzése, potenciális munkáltatókkal való kapcsolatok kialakítása, vállalkozóvá válást segítő programok.
Kiemelten támogatandó helyi adottságokra épülő a piac- vagy a
szociális gazdaság mechanizmusai szerint működő vállalkozások
(pl. szociális vállalkozások, szövetkezetek) előkészítése és létrehozása, új modellek, innovatív megoldások kialakítása és bevezetése. Ezen belül megalapozó és előkészítő munkák (pl. piacelemzés, marketingstratégia), termelőinfrastruktúra kialakítása és
eszközbeszerzés, termék- és szolgáltatásfejlesztés, oktatás és
képzés, szociális gazdasági láncok kialakítása, piacra jutás, piacon való megjelenés segítése.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz

TOP 1.2 prioritás
Az ernyőprojekt teljesen illeszkedik a „Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a
kis- és középvállalkozásoknál” c. TOP 1.2 prioritáshoz.
A faipar és erédszet a helyi érdekű KKV specifikus, térségi jelentőséggel bíró termelésnek minősül, helyi szolgáltatásainak fejlesztését, a helyi szolgáltatók közötti együttműködéseket és a helyi érdekű KKV-k által előállított helyi termékek térségi együttműködésben történő érékesítését, a termékek illetve szolgáltatások és a fogyasztás ösz-
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szekapcsolását lehetővé tévő fejlesztések megvalósítása célja a faipari foglalkoztatás
bővítési ernyőprojektnek.
A projekt átfogó és konkrét céljai szintén illeszkednek a TOP 1.2 prioritáshoz, azáltal,
hogy a faipari vállalkozások helyben maradása és sikeres működése érdekében befektetés-ösztönzési szervezeti háttér épülhet ki, komplex szolgáltatás csomag nyújtására
alkalmas szervezet jön létre.
A prioritás illeszkedik a főbb célcsoportok (térség önkormányzatai, vállalkozásai, illetve
ezek konzorciumi), a specifikus célterületek (a faipari foglalkoztatás bővítési projektben
meghatározott beavatkozási területek) és a főbb kedvezményezettek (önkormányzatok, önkormányzati és magán vállalkozások) tekintetében.

TOP 6.2 prioritás
„A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek” nevű
6.2 prioritáshoz is kapcsolódik a vizsgált ernyőprojekt, mivel az intézkedésben a TOP
1-es prioritásában biztosított fejlesztések ESZA kiegészítő elemeit tartalmazza. Jelen
ernyőprojekt keretében megvalósul a helyi faipar szakértői támogatása és közösségi
integrálása.
A prioritás illeszkedik a főbb célcsoportok (pl. pályakezdő fiatalok, tartós munkanélküliek, alacsony képzettségűek), a specifikus célterületek (kevésbé fejlett régiók) és a főbb
kedvezményezettek (önkormányzatok, önkormányzati és magán vállalkozások) tekintetében is. A faipari foglalkoztatás bővítés a hátrányosabb helyzetű járásokat jobban
érinti, mivel ezekben eleve nagyobb múltja és több lehetősége van a faiparnak.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
Cél a vállalkozások helyben maradása és sikeres működőképességének javítása. Növelni a megyei erdészeti és faipari ágazat munkaerő-megtartó képességét és elősegíteni a munkahelybővítést annak érdekében, hogy a foglalkoztatási mutatók
javuljanak Somogy megyében.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
Faipari foglalkoztatás bővítéssel foglalkozó projektiroda felállítása és fenntartása a
DDRFÜ szervezeti keretein belül, azzal a céllal, hogy a projekt tartalmi elemeinél részletezett intézkedésekkel és programokkal hozzájáruljon a somogyi faipari szektor bővüléséhez és ezáltal munkahelyek teremtéséhez.

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt közvetlen célcsoportja a felállítandó projektirodán keresztül a megyei faipari
vállalkozások és a faiparban dolgozók és szakemberek. Az energetikai célú faipari és
erdészeti vállalkozások csak kifejezetten foglalkoztatás-bővítési szándékkal vehetnek
részt az ernyőprojekt támogatottjai között.
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5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
Az ernyőprojekt előkészítése a projektiroda kialakításából és felkészítéséből, valamint
egy aktuális foglalkoztatási helyzetkép és adottság feltárás elkészítéséből áll. Szükséges a partneri viszonyok alapjait is előre rögzíteni meg kell határozni a megyei Munkaügyi Központ és a helyi önkormányzatok szerepét a folyamatokban. Ki kell alakítani
egy átlátható partnerséget a szervezetek között.

5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A projekt eddigi előkészítettsége csekély mértékű. A tervezési szakaszban van. Hasonló faipari program nem volt a megyében aminek az eredményeire támaszkodni lehetne.

5.2.2 A projekt megvalósításához
tevékenységek

szükséges

további

előkészítési

Jelen EMT alapján az MTT és a Megyei Közgyűlés döntése szükséges a projekt részletes előkészítésének megkezdéséről, illetve a DDRFÜ mint projektiroda kijelöléséről.
Ezen felhatalmazás alapján kerülhet sor a munkapontok tervezett helyszínének meghatározására, az önkormányzati, intézményi és vállalati partnerek körének meghatározására és a működési rend kidolgozására.
5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
Megyei Közgyűlési döntésre van szükség, ahhoz, hogy el lehessen indítani a projektet
és létre lehessen hozni a projektirodát.

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Jelenlegi szakaszában az előkészítésnek nincs költségigénye.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
Az MTT és a Közgyűlés ügyrendjétől függően pár héttől 1-2 hónapig terjed az előkészítés.
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5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
-

Projekt előkészítés és irányítási rendszer kidolgozása
Faipari felmérés és szolgáltatási igény meghatározása
Piacszerző és exporttámogatási intézkedés
Beruházási intézkedés
Faipari szakemberek képzése és helyi foglalkoztatása

5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása

I.

Projekt előkészítése és irányítási rendszer kialakítása

A DDRFÜ-nél szükség lesz az alapfeltételeket megteremtő infrastrukturális és humán
erőforrás beruházásra. Előbbi azt jelenti, hogy a megnövekedett feladatrendszer miatt
új dolgozókat kell felvenni és az ő munkájukhoz biztosítani kell a feltételeket. Emellett
mindenképpen szükség lesz szervezetfejlesztésre, ahol új keretszabályok, mechanizmusok épülhetnek be és kialakítják az általános működési rendet. Tréningekkel növelni
kellene a teljes személyi állomány felkészültségét. Ez mindenképpen szükséges és az
előkészítés során elsődleges

a) Projekt menedzsment kialakítása
Érdemes lenne egy vegyes munkacsoportot létrehozni, ami a kiválasztott szervezet projekt koordinátorából és egy külső szakértőből áll legalább. Egyrészről
a belső koordinátor fogja irányítani az ernyőprojekt teljes megvalósítását, másrészről szükségesnek tartjuk külső szakértő alkalmazását, hogy az előkészítés
hatékonyabban folyjék.
Költségigény:
Egy fő projekt koordinátor (aki egyben projektmenedzser is) alkalmazása a projekt teljes időszakára:
Bruttó 294.731 Ft / hó
Egy fő külső szakértő vagy külső projekt menedzsment szerződtetése,
havi 5 munkanap nagyságrendben:
Bruttó 150.000 Ft / hó
Időigény:
A szakértő a projekt előkészítés időtartamára.
A projekt koordinátor pedig a teljes magvalósítási időszakra, kerül alkalmazásra. (7 év)

b) Fizikai és informatikai feltételek biztosítása
A munkafeltételek megteremtése: irodák kialakítása és felszerelése. Az informatikai hálózat fejlesztése szükséges lesz.
Költségigény:
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2.000.000 Ft
Irodabútorok, számítógépek, hálózati eszközök beszerzése
Időigény:
1 hónap

c) Személyzet bővítése
Munkatársak és szakértők kiválasztása.
A megnövekedett igények szerint fel kell keresni a megfelelő személyeket, akik
leendő munkavállalók lehetnek. Ebből az előkészítő tevékenységből lehet finanszírozni az ezzel járó költségeket.
Költségigény:
100.000 Ft / hó
Az ernyőprojektek projekt szervezetei összehangoltan keresnek alkalmazottakat (amennyiben szükséges). Az összehangoltsággal költségcsökkenés érhető el. Ehhez indokolt, hogy adatbázisokhoz férjenek hozzá, hirdetést adjanak fel.
(Pl.: Profession.hu adatbázis hozzáférés egy hónapra 199.000 Ft, hirdetés feladás 59.900 Ft havonta.)
A projekt vezetőn kívül 2 projekt szakmai alkalmazott és 1 fő asszisztens
alkalmazása tervezett.
Szakmai projekt alkalmazott (projekt menedzser): bruttó 294.731 Ft / hó
Projekt asszisztens: bruttó 208.180 Ft / hó
Időigény:
Kb 2 hónap
A projekt szakmai alkalmazottjai és asszisztensei a megvalósítás teljes
ideje alatt alkalmazásban maradnak – függően a munkaterhelés igényétől.

d) Általános működési rend kidolgozása és a szervezet felkészítése a feladatok végrehajtására
Az új keretszabályok, mechanizmusok és működési rend kialakítása. A személyi állomány felkészültségének bővítése.
A szervezet működési rendjét illeszteni kell a megyei önkormányzat irányítási
rendszeréhez. A szervezetfejlesztési szakaszban történik a partnerségi kapcsolatok kialakítása is.
Ez a tevékenység a gazdasági helyzetkép és a szolgáltatási portfólió kialakítása közben és után kezdődik el.
Képzéseket, szakértői felkészítéseket, módszertanok kidolgozását, végrehajtáshoz szükséges eszközök beszerzését jelenti. A minőség-ellenőrzési rendszer előkészítését is ebben a tevékenységben történik.
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Költségigény:
1.000.000 Ft
Trainingek, csapatépítés, szakmai felkészítő program. Keretszabályok,
működési rend kialakítása és illesztési a megyei önkormányzat irányítási
rendszeréhez.
Időigény:
1-3 hónap

II.

Részletes faipari helyzetfelmérés és szolgáltatás igény meghatározása

Jelenleg nincsen összefoglaló adatbázis és elemzés a megyei faiparról.
A megyei szereplők együttműködését erősíteni kell, hogy a közösen meglévő szinergiákat kihasználva versenyképesebb faipar jöhessen létre a megyében. Az iparági hatékonyság növelheti a foglalkoztatást.
Időigény:
7 év

a) Faipari katalógus és részletes helyzetkép elkészítése
Az állapot és igényfelmérés során létrejön egy katalógus, ami tartalmazza a
megyei erdészeti és fafeldolgozó vállalkozásokat. A helyzetkép a megyei szereplők lehetőségeit hivatott felmérni.
A helyzetkép különös tekintettel vizsgálja a hátrányosabb helyzetű járásokat.
Frissítése évenként szükséges. A későbbi éves, esetleg féléves frissítés adminisztrációs költségét a katalógushoz hozzáférő vállalkozások hozzájárulásából
érdemes fedezni.
Költségigény:
1.000.000 Ft
évenként a frissítés 100.000-200.000 Ft függően attól, hogy szükségese külső segítség igénybevétele
Időigény:
4 hónap
évenként a frissítés max. 1 hónapot vesz igénybe

b) Faipari szereplők együttműködését elősegítő intézkedés
A faipari katalógus és helyzetkép alapján elősegíthető a faipari szereplők egymásra találása. Ahol az igény felmerül, konkrét partnerségi megállapodások,
esetleg klaszterek kialakítását segíti elő az intézkedés.
Az intézkedés során a helyi vállalkozások az első években térítésmentesen
hozzáférhetnek a katalógushoz, a későbbi években minimális adminisztrációs
díj fejében juthatnak hozzá ehhez a szolgáltatáshoz. A díj mértéke csak olyan
mértékét úgy kell meghatározni, hogy ne korlátozza a vállalkozásokat a hozzá-
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férésben, de a bevételekből csökkenteni lehessen az adminisztratív frissítések
költségeit.
Az intézkedés másik eleme, hogy a faipari projektiroda (DDRFÜ-nél) támogatást nyújt az ilyen együttműködések megszervezetéshez és fenntartásához.
(Adminisztratív, jogi és infrastrukturális segítség.)
Költségigény:
6.000.000 Ft
(1.000.000 Ft / év)
Időigény:
6 év (a faipari katalógus és helyzetkép kialakításától a projektidőszak
végéig.)

c) Faipari szakképzési és műhely-hálózat
Olyan hálózat létrehozása, amiben a faipari szakképzéshez kapcsolódó műhelyek tömörülhetnek, a helyi faipari szaktudás megőrzése érdekében. A műhelyhálózat tagjait a faipari helyzetkép által feltártak alapján határozzák meg.
Költségigény:
500.000 Ft / év
Időigény:
6 év (a faipari katalógus és helyzetkép kialakításától a projektidőszak
végéig.)

III.

Termék- és termelésfejlesztés támogatása

A faipari vállalkozások termék- és termelésfejlesztési felzárkóztatása a projekt egy
olyan intézkedése, ami segítséget nyújt a vállalkozásoknak, hogy a fafeldolgozás innovatív módszereit, technikáit, berendezéseit, termékeit meg tudják honosítani. Nem feltétlen a csúcstechnológiáról van szó, hanem inkább a vállalkozások felzárkóztatásáról.
A projektiroda támogatást nyújt tanulmányutak, képzések folytatására. A megyei gazdaságfejlesztési keretből elérhető eszközök felhasználását is elősegíti a jelen ernyőprojekt.
Az intézkedésben való vállalkozói részvétel feltétele, hogy ezzel növelni lehessen a
munkaerő megtartó képességet, vagy új munkahelyeket lehessen létrehozni.
Költségigény:
3.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

IV.

Piacszerző és exporttámogatási intézkedés

Az ernyőprojekt során ezzel az intézkedéssel segítik azokat a megyei fafeldolgozó vállalkozásokat, akiknek van lehetőségük a belföldi és külföldi piacokon új termékkel megjelenni.
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A projekt iroda tanácsadást nyújt és közreműködik a külső piacok feltárásában (piaci
elemzések, közös megjelenés, bemutatóterem kialakítása, stb.). A vállalkozásoknak
fordítási segítséget nyújt. Közreműködik a kapcsolatfelvételben és az adminisztrációs
terhek csökkentésében.
Az intézkedésben való vállalkozói részvétel feltétele, hogy ezzel növelni lehessen a
munkaerő megtartó képességet, vagy új munkahelyeket lehessen létrehozni.
Költségigény:
3.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

V.

Faipari szakemberek képzése és helyi foglalkoztatása

A megyei faipar sikerének egyik kulcsa, hogy jó szakemberek dolgozzanak benne.
Amíg a szakemberek eláramlásának veszélye fennáll, addig ezt ellensúlyozni kell olyan
ösztönzőkkel, amik hatására a lehető legtöbb szakember a megyében és a szakmájában tartható.
Időigény:
A projekt teljes megvalósítási ideje alatt, az előkészítés után: 6-6,5 év.

a) Pályaorientációs program általános és középiskolások számára
A megyei faipari szakember utánpótlás érdekében az ágazathoz kapcsolódóan
pályaorientációs programot folytat a faipari projektiroda. A tevékenység célja,
hogy a minél több gyerek ismerje meg a szakmát, illetve, hogy hozzájáruljon az
ágazat és a szakma presztízséhez.
Költségigény:
300.000 Ft / év
Időigény:
6 év

b) Somogyi faipari és erdészeti ösztöndíj
Ugyan a megyében nincsen erdészeti felsőoktatási intézmény, de a Somogyi
TISZK egyik tagintézménye a csurgói faipari szakközépiskola. Az ösztöndíj célcsoportja első sorban a szakközépiskola végzősei, illetve azok a somogyi diákok, akik a soproni erdőmérnöki kar hallgatói. Az ösztöndíj másodlagos célcsoportja, a megyében faipari területen szakmai gyakorlatot töltő fiatalok támogatása (ezzel levehető a teher a foglalkoztatóról).
Az ösztöndíj azt a célt szolgálja, hogy a leendő szakemberek a megyében és a
szakmájukban helyezkedjenek el. Egy tanulmányi szerződés keretében vállalják, hogy a megyében fognak a faiparban dolgozni. (Nem a szerződés a helyben tartó erő, ez csak a garancia.)
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Az ösztöndíjasok listájához hozzáférnek a somogyi faipari vállalkozások, szakmai gyakorlatra helyet biztosítanak az ösztöndíjasoknak.
Az ösztöndíjat alapesetben iskolai félévre lehet majd kérni. Munkakeresők és
szakmai gyakorlaton lévők esetében 3 hónapra, amit újra pályázás esetén lehet
meghosszabbítani. A maximális összes ösztöndíjas időszak 1-1,5 év. Aki sikeresen elhelyezkedik, az időszak lejártáig kapja az ösztöndíját.
Előnyben részesülnek a somogyi településeken lakók, de ez nem kizáró tényező. Az ösztöndíjak csak szociális méltányossági okok esetén vonhatóak össze.
Ha hozzájárulnak, akkor az ösztöndíjasok egy alumni adatbázisba kerülnek be,
ahol az évek során folyik a szakember/diplomás nyomon követés. Másodlagos
cél, hogy a szakemberek somogyi hálózata ki tudjon alakulni az ösztöndíjon
alapulva.
Fenntarthatóság: A jövőben cél, hogy az ösztöndíj finanszírozását a megyei faipari szereplők oldják meg.
Költségigény:
Középiskolai végzősök és munkát keresők ösztöndíja
Egyetemi faipari szakemberek és végzett munkát keresők ösztöndíja
A faiparban szakmai gyakorlaton lévők jövedelem-kiegészítő (-pótló)
ösztöndíja
Összesen:
max. 3.000.000 Ft / hó
Időigény:
6 év (lehetőség szerint meghosszabbítva a támogatási időszakon túl.)

5.3.2 A
projekt
támogatási
kategóriákhoz
jövedelemtermelés vizsgálata

való

illeszkedése,

A faipari foglalkoztatás növelési projektiroda nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát a projekt alapvető jellege
közcélt szolgál, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés vizsgálatára nincs szükség. A közcélú, azaz nem állami támogatás esetén
elérhető maximális támogatási intenzitás 100%.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A működtetés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség meglévő szervezeti
keretekében valósul meg. A meglévő szervezeti keretbe való integrálásán túl szükség
van a szervezeti terv kidolgozására, működési elvek felállítására, a koordináció lebonyolításában résztvevő szereplők kijelölésére, továbbá nélkülözhetetlen a stratégiai
szintű megállapítások kialakítása, a megyei koordináció megszervezése és a partnerségi viszonyok kialakítása az érintettek között. Az új szervezeti egység kialakításához
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2 új munkavállalóra van szükség (2 fő szakmai projekt menedzserre). A társaság felügyeletét a taggyűlés, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló látja el, az operatív irányítás az ügyvezető feladata.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság
Faipari foglalkoztatás-bővítési ernyőprojekt
Pénzügyi elemzés

Beruházási költség (a)
Éves működési költség (b)
Személyi jellegű költségek
Bruttó bérköltség és járulék
Szakmai projekt menedzser 1.
Szakmai projekt menedzser 2.
Béren kívüli juttatás
Szakmai projekt menedzser 1.
Szakmai projekt menedzser 2.
Rezsi költség
Gépjármű költségek (évi 24 ezer km-re)
Üzemanyaghasználat költsége

2015

100 000 000
18 611 616
9 969 241
8 983 401
4 491 700
4 491 700
985 840
492 920
492 920
7 363 746
966 690
612 737
353 953
Karbantartási költség
Dologi kiadások
311 940
Kisértékű tárgyieszköz költség (2 főre)
170 696
Informatikai eszközök beszerzése (2 főre)
141 244
Éves működési bevétel (c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)
- 118 611 616
Nettó jelenérték (NPV)
- 303 986 718

2016

2017

2018

2019

2020

2021

80 000 000
18 611 616
9 969 241
8 983 401
4 491 700
4 491 700
985 840
492 920
492 920
7 363 746
966 690
612 737
353 953
311 940
170 696
141 244
- 98 611 616

70 000 000
18 611 616
9 969 241
8 983 401
4 491 700
4 491 700
985 840
492 920
492 920
7 363 746
966 690
612 737
353 953
311 940
170 696
141 244
- 88 611 616

18 611 616
9 969 241
8 983 401
4 491 700
4 491 700
985 840
492 920
492 920
7 363 746
966 690
612 737
353 953
311 940
170 696
141 244
9 000 000
- 9 611 616

18 611 616
9 969 241
8 983 401
4 491 700
4 491 700
985 840
492 920
492 920
7 363 746
966 690
612 737
353 953
311 940
170 696
141 244
10 000 000
- 8 611 616

18 611 616
9 969 241
8 983 401
4 491 700
4 491 700
985 840
492 920
492 920
7 363 746
966 690
612 737
353 953
311 940
170 696
141 244
11 000 000
- 7 611 616

18 611 616
9 969 241
8 983 401
4 491 700
4 491 700
985 840
492 920
492 920
7 363 746
966 690
612 737
353 953
311 940
170 696
141 244
12 000 000
- 6 611 616

A működési költségek magukban foglalják a bérköltségeket és járulékokat, béren kívüli
juttatásokat, közüzemi díjakat, valamint a gépjárműhasználat költségeit.
A projekt keretében megvalósuló irodán 2 fő szakmai projekt menedzser alkalmazására kerül sor. A munkavállalók a bérköltségeken kívül béren kívüli juttatásban részesülnek.
A bruttó bér és járulék a három új munkavállaló esetében az alábbiak szerint alakul:
 szakmai projekt menedzser: bruttó 374 308 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás

Rezsi költség
Éves szinten a közüzemi szolgáltatások költsége megközelítőleg 7 millió Ft.
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Gépjármű költségek
A hatékony kommunikáció, koordináció érdekében a partnerekkel való személyes kapcsolatfeltétel nélkülözhetetlen. A Gépjármű üzemanyag használat és a karbantartás
költsége éves költsége 4.800 km megtétele esetén került kiszámításra.

Dologi kiadás
A dologi kiadások a kis értékű tárgyi eszközök költségeiből, valamint a szükséges
informatikai eszközök beszerzésére fordított költségekből tevődnek össze.

Éves működési bevétel
A megyei faipari foglalkoztatás bővítési projektiroda nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet nem termelő
projekt megvalósítására kerül sor. A projektiroda egyes tevékenységeit (adatbázisok
fenntartása, használata) a 4. évtől díjfizetés ellenében végzi, mely bevétel a szervezet
fenntartását, továbbműködését biztosítja. További bevételt jelenthet a szervezetnek
esetlegesen tagdíjból, adományokból, egyéb pályázati forrásból, állami/megyei
támogatásból befolyó pénz.
A tervezett bevételek fedezik a támogatási összegen felüli működési kiadásokat.
Jelenleg 41 millió Ft többletkiadás van tervezve a 150 millió Ft-os támogatási összegen
túl. Ezt a működési bevételekből lehet finanszírozni.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A projektiroda tevékenységének hatására javulhat a foglalkoztatási helyzet, több ember
juthat munkához, megélhetéshez, mint eddig. Reményeink szerint a tartósan munkanélküliek és a munka világába visszatérni igyekvő inaktívak legalább egy része is munkához juthat.
Fogalomból a munka újra kézzel fogható tapasztalattá válik a tartósan inaktív rétegek
számára, aminek pozitív szocializációs hatásai lesznek, jó példaként jelennek meg a
helyi kis közösségekben.

Térség versenyképességének növelése, életminőség javítása, népességmegtartás
A megye magas munkanélküliséggel érintett járásainak gazdasági helyzete javulni fog,
az életminőség nő, lelassul az aprófalvas térségek lakosságcsökkenése.
A munkaerő-piaci résztvevők közötti kapcsolat erősödésének a hatására a térség versenyképessége is erősödik. A helyi munkalehetőségek bővítésével a térség népességmegtartó ereje is növekszik.

Munkahelyteremtés
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A tartósan munkához jutó lakosság növelni fogja a helyi alapvető termékek fogyasztását, csökkennek a szociális kiadások, kevesebb aktív munkaerő-piaci beavatkozásra
lesz szükség.
Az újonnan munkába állók foglalkoztatása azt is jelenti, hogy a foglalkoztatás bővülés
eredményeként szükségtelenné váló ellátások – munkanélküli segély – révén államháztartási kiadáscsökkenés jelentkezik. A projekt sikeres működtetése érdekében közvetlenül 2 új munkakör kialakítása történik, így az intézmény jelenlegi munkavállalóinak
köre 2 új munkatárssal bővül.
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6 Kockázatok felmérése

Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

Az alábbi táblázat foglalja össze a fejlesztéssel kapcsolatos számba vehető jogi, társadalmi, környezetvédelmi, pénzügyi kockázatokat, összefüggést más projektekkel és
operatív programokkal. A táblázatban az azonosított kockázatok konkrét megnyilvánulási formáját is feltüntetjük a projekt vonatkozásában, valamint a bekövetkezés valószínűségét és a hatás mértékét 1-től 5-ig terjedő skálán értékeltük. A bekövetkezés valószínűségének és a hatás mértékének szorzata adja meg az ún. kockázati indexet, mely
alapján látható, hogy melyek azok a kockázati tényezők, melyek kitüntetett figyelmet
igényelnek. A táblázat utolsó oszlopában mutatjuk be minden kockázat kapcsán a lehetséges kockázat kezelés, illetve megelőzési intézkedéseket.

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
nem releváns
TÁRSADALMI SZEMPONTOK
a projekt során megvalósuló projektelemek nem csökkentik jelentős mértékben a
helyi foglalkoztatási feszültségeket

a megvalósuló projektelemek területileg aránytalanul
érvényesülnek

2

3

4

4

8

újra kell gondolni a projektelemek
megvalósítását és részleteit, ennek a folyamatnak a kezdete a
foglalkoztatási körkép és stratégia
felülvizsgálata, ezek után történhet meg a projektelemek újrahangolása a célok hatékonyabb elérése érdekében

12

a beavatkozásokat és projektelemeket arányosan kell kialakítani,
hangsúlyosan kezelve a hátrányos
helyzetű járásokat

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
nem releváns
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
a projekt iroda tevékenysége iránti alacsony érdeklődés

2

3

6

hatékony marketing és kommunikációs tevékenység

partnerekkel

2

4

8

megfelelő együttműködés, kom-

kapcsolódó
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való együttműködés nehézségekbe ütközik

munikáció kiépítése a kapcsolódó
partnerekkel a projekt kezdetét
követően, pontos feladatlehatárolások az esetleges feladatátfedések elkerülése érdekében

a projektszervezet tevékenysége bevételek hiányában nem fenntartható

3

4

12

új források bevonása vagy a projektmenedzsment
költségeinek
csökkentése szükséges.

a valós működési bevételek
elmaradnak a tervezett
mértéktől

3

2

6

ebben az esetben bizonyos projektelemek át kell dolgozni, újabba
forrásokat kell bevonni

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
nem releváns
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7 A fejlesztési
bemutatása

projekt
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tulajdonviszonyainak

A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így jelen fejezet nem releváns.
Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így jelen fejezet nem releváns.

8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi ütemezése és
eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Faipari foglalkoztatás-bővítési ernyőprojekt
Projektelem ek

2015

Menedzsm ent költségek

2016

18 611 616

2017

18 611 616

2018

18 611 616

2019

18 611 616

2020

18 611 616

Összesen

2021

18 611 616

18 611 616

130 281 314

I. Projekt előkészítés, irányítási rendszer kialakítása
I./a) Projekt m enedzsm ent kialakítása

750 000

-

-

-

-

-

-

750 000

I./b) Fizikai és inform atikai feltételek biztosítása

700 000

-

-

-

-

-

-

700 000

I./c) Szem élyzet bővítése
I./d) Általános m űködési rend kidolgozása és a szervezet
felkészítése a feladatok végrehajtására

200 000

-

-

-

-

-

-

200 000

1 000 000

-

-

-

-

-

-

1 000 000

-

1 000 000

II. Részletes faipari helyzetfelmérés és szolgáltatás igény meghatározása
a) Faipari katalógus és részletes helyzetkép elkészítése

1 000 000

b) Faipari szereplők együttm űködését elősegítő intézkedés
c) Faipari szakképzési és m űhely-hálózat

III. Termék- és termelésfejlesztés támogatása
IV. Piacszerző és exporttámogatási intézkedés

700 000

-

200 000

200 000

-

-

3 000 000
3 000 000

3 000 000
3 000 000

200 000
300 000

3 000 000
3 000 000

200 000

200 000

200 000

-

-

-

3 000 000
3 000 000

3 000 000
3 000 000

3 000 000
3 000 000

1 200 000
1 000 000

18 000 000
18 000 000

V. Faipari szakemberek képzése és helyi foglalkoztatása
a) Pályaorientációs program általános és középiskolások
szám ára
b) Som ogyi faipari és erdészeti ösztöndíj
Összesen

-

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

1 800 000

-

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

28 111 616

28 111 616

28 411 616

28 111 616

28 111 616

28 111 616

22 961 616

191 931 314

Az előkészítő, felkészülő jellegű projektelemek 2015-ben valósulnak meg, a megvalósítási projektelemek pedig a további 6 évben folyamatosan.
A projekt összköltségvetése közel 42 millió forinttal haladja meg a támogatási összeget. A különbözetet pályázati, támogatási és
egyéb működési bevételi forrásból lehet finanszírozni.

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A projekt megvalósítása 191.931.314 Ft-ot igényel.
A projekt megvalósításának forrását a TOP biztosítja. A tevékenységek várható támogatási intenzitása 100%-os. A faipari foglalkoztatási projektiroda nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet
nem termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés vizsgálatára nincs
szükség.
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Faipari foglalkoztatás-bővítési ernyőprojekt
Költség-igény
(Ft)
130 281 314

Projektelem ek
Menedzsm ent költségek

Tám ogatás
intenzitás (%)
100%

Önerő (Ft)

Tám ogatás (Ft)

-

130 281 314

Tám ogatási
forrás
TOP 1.2

I. Projekt előkészítés, irányítási rendszer kialakítása
a) Projekt m enedzsm ent kialakítása

750 000

100%

-

750 000

TOP 1.2

b) Fizikai és inform atikai feltételek biztosítása

700 000

100%

-

700 000

TOP 1.2

c) Szem élyzet bővítése
d) Általános m űködési rend kidolgozása és a szervezet
felkészítése a feladatok végrehajtására

200 000

100%

-

200 000

TOP 1.2

1 000 000

100%

-

1 000 000

TOP 1.2

II. Részletes faipari helyzetfelmérés és szolgáltatás igény meghatározása
a) Faipari katalógus és részletes helyzetkép elkészítése

1 000 000

100%

-

1 000 000

TOP 1.2

b) Faipari szereplők együttm űködését elősegítő intézkedés

1 200 000

100%

-

1 200 000

TOP 1.2

c) Faipari szakképzési és m űhely-hálózat

1 000 000

100%

-

1 000 000

TOP 1.2

18 000 000

100%

-

18 000 000

TOP 1.2

18 000 000

100%

-

18 000 000

TOP 1.2

1 800 000

100%

-

1 800 000

TOP 1.2

18 000 000

100%

-

18 000 000

TOP 1.2

-

191 931 314

III. Termék- és termelésfejlesztés támogatása
IV. Piacszerző és exporttámogatási intézkedés
V. Faipari szakemberek képzése és helyi foglalkoztatása
a) Pályaorientációs program általános és középiskolások
szám ára
b) Som ogyi faipari és erdészeti ösztöndíj
Összesen

191 931 314

-

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)6
TOP output indikátorok
A foglalkoztatás növekedése
a támogatott vállalkozásoknál

Mértékegység

Teljes munkaidő egyenérték

Bázis érték
(2015)

7

0

Célérték
(2021)

3

6

Adatforrás
Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség adatszolgáltatása

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
7
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9 Kapcsolódó projektek
Az ernyőprojektek kialakításánál fontos szempont volt, hogy a járási, helyi fejlesztések
ne elszigetelten, pontszerűen valósuljanak meg, hanem létrejöjjenek azok a megyén
belüli hálózatos rendszerek, amelyek lehetővé teszik a közös fellépést, a helyi adottságok koordinált kihasználását.

Ernyőprojektekhez való kapcsolódás
A faipari foglalkoztatás növelési ernyőprojekt a foglalkoztatás növelési és az energia
ügynökség ernyőprojekthez kapcsolódik.
A legtöbb projektnek a foglalkoztatás növelése a végső, közvetett vagy közvetlen célja.
Ugyanakkor a többi ernyőprojekt egy-egy szakterületet, ágazatot érint, míg a foglalkoztatás növelési ernyőprojekt célzottan támogatja a megye hátrányos helyzetben lévő
álláskeresőit, potenciális foglalkoztatottait. Az ágazati jellegű projektekkel ellentétben a
foglalkoztatás növelése, a munkapontok hálózatának kialakítása, és a foglalkoztatási
paktumok ernyőprojektje inkább egy társadalmi csoportot érint.
A foglalkoztatás növelési ernyőprojekt tevékenysége kiegészíti a faipari foglalkoztatás
bővítési ernyőprojekteket. Szoros együttműködés szükséges a faipari foglalkoztatási
ernyőprojekt megvalósítása és a jelenleg tárgyalt projekt között. A foglalkoztatás növelésének projektelemei többnyire kiegészíti a faipari ernyőprojektet.
Az energiaügynök ernyőprojekt úgy kapcsolódik jelen ernyőprojekthez, hogy abban is
érintett a faipar, mint potenciális energia növény termelő illetve a faipari végfelhasználók csoportja. Az energiatermelési célú erdészet és feldolgozás az energiaügynökség
ernyőprojekt alá tartozik, szigorúan véve az ilyen fajta fejlesztésekben jelen ernyőprojekt csak a foglalkoztatás növelési tényező erejéig érintett.
A többi ernyőprojekttel ilyen szoros összefüggés és koordinációs igény nincsen.

Turisztikai fejlesztési és
programkoordinációs
iroda
Somogy megye, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
A Dél-dunántúli régió kulturális és táji-természeti adottságai kedveznek a turizmus fejlődésének. A Somogy megyei turisztikai lehetőségek jobb kihasználása érdekében a meglévő hálózatos kezdeményezések mellett egy olyan, az egész megye turisztikai céljait szem előtt tartó koordinatív ernyőprojekt megvalósítása szükséges,
amely az ilyen irányú fejlesztések hosszú távú stratégiai összehangolását hivatott
megvalósítani. A turisztikai fejlesztés és koordinációs programiroda segíti a helyi fejlesztések megvalósulását, azok integrált programokba való illesztését és a helyi termékek turisztikai hasznosulását elsősorban az aktív- és egészségturizmus lehetőségeire fókuszálva. Különösen fontos feladat a megye meglévő és tervezett fejlesztéseinek
(fürdők, öko turisztikai attrakciók, kerékpáros és vízi turizmus) integrálása a hosszabb
tartózkodási időt biztosító programcsomagok megszervezése és hatékony értékesítése.
A projekt keretében felállított új szervezeti egység Somogy megye turisztikai
adottságait, azok jobb kihasználását szem előtt tartva, a turizmus foglalkoztatási és
gazdaságélénkítő hatásának növelése érdekében koordinációs és marketing tevékenység ellátását tervezi. A tervezett tevékenységei közé tartozik többek között a turisztikai fejlesztések megvalósulásának támogatása, programok, rendezvények, képzések szervezése, lebonyolítása az érintett szereplőknek. A projekt célcsoportját elsősorban a turizmus területén érdekelt vállalkozások alkotják.
A tervezett fejlesztés forrását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) biztosítja az 1.2-es, „Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál” prioritás keretében. A turisztikai iroda támogatja a KKV-k szolgáltatásfejlesztését és marketing tevékenységeit, azáltal, hogy tanácsokat ad és érdekeltté teszi a vállalkozásokat a megyei szintű projektek megvalósításában. Továbbá illeszkedik a TOP 6. prioritásán belül „A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek” tervezett intézkedéséhez is.
A fejlesztés kapcsolódikdik a Somogy megyei területfejlesztési koncepció több
prioritásához is, közvetlenül a Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése III.
prioritáshoz.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Turisztikai
iroda

fejlesztési

és

programkoordinációs

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Bojcsev András, vezető projektmenedzser

Kapcsolattartó elérhetőségei:

email: bojcsev.andras@ddrfu.hu
tel: +36-72-513-767
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kulcsfontosságú szereplője a régióban zajló fejlesztéseknek. A több mint 15 éves működése óta mára elismert és meghatározó szereplőjévé vált a Dél-dunántúli régió területfejlesztési politikájának. Együttműködik az európai uniós finanszírozási források felhasználásáért felelős magyar intézményrendszerrel. Az Ügynökség eddigi fennállása alatt több, mint 6300 fejlesztési elképzelést menedzselt pályázati programjaiban, melyek megközelítőleg 267 milliárd
forint támogatás felhasználását tették lehetővé.
A kedvezményezett DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek
számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a régió területén működő megyei önkormányzatok területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat
ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére
nonprofit korlátolt felelősségű társaságot működtetnek. Ennek megfelelően az ügynökség tulajdonosai a Tftv. 17. § (1) bekezdése alapján a régió területén működő megyei
önkormányzatok.
Az ügynökség a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz
részt a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság által meghatározott feladatok
megvalósításában.
A Közreműködő Szervezethez kapcsolódó végrehajtási feladatok mellett az ügynökség
tevékenyen rész vesz a régió egészét érintő hagyományos területfejlesztési feladatok
ellátásában. Ennek nyomán a tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési tevékenységével aktív részt vállal a 2014-2020 közötti programidőszakra való felkészülésben, a
három megyét átfogó partnerség építési feladatokban, mely magába foglalja a horvát
határon átnyúló és nemzetközi projektek építését is.
Az ügynökség által végzett területi tervezési, fejlesztési feladatok:
Felkészülés a 2014-2020 programidőszak tervezési feladataira:
- részvétel a régiót alkotó megyék területfejlesztési koncepcióinak kidolgozásában és az azt követő programozásban;
- fejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák készítése a régió települései számára és részvétel ezek megalapozásában;
- részvétel a 2014-2020 közötti Európai Uniós programciklus országos tervezési
feladataiban.
A fenti tevékenységek keretében az Ügynökség aktív szakmai segítséget nyújt a megyéknek a területfejlesztési koncepcióik és operatív programjaik megalkotásában, valamint az azt követően programozásban, ahol konkrét projektek összegyűjtésével támogatja a megyék felkészülését a 2014-20 közötti programidőszakra.
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Közreműködő partnerek:
Balaton Fejlesztési Tanács és Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetek
Magyar Turizmus Zrt.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
A DDRFÜ célja, hogy a Dél-dunántúli térség területfejlesztését elősegítse, valamint
segítse a régió európai integrációját, közreműködik a térségi fejlesztési projektek azonosításában, és azoknak a térségi szereplők egyetértésén alapuló fejlesztésében. Célja továbbá, hogy közreműködjön a hazai és más nemzetközi pályázati rendszerek lebonyolításában. Eddigi működése során számos nemzetközi programban,
projektben vett részt. Ezen feladatok során kiterjedt kapcsolatrendszerre, alapos
szakmai tapasztalatra és magas szintű kompetenciákra tett szert.
Az Ügynökség külkapcsolati tevékenységeinek célja a két- és többoldalú kapcsolatok
fejlesztése, partnerek felkutatása úgy a régión belül, ahogyan a határokon túl, közös
nemzetközi projektek előkészítése, szakmai megvalósítása, ill. a szükséges projektmenedzsment tevékenységek ellátása.
Az ügynökség részvételével megvalósuló jelentősebb nemzetközi projektek:

-

ICER (Innovative Concept of Eco-accommodation approach in rural Regions –
Az öko-szálláshely koncepció innovatív megközelítése a rurális térségekben). A
projekt vezető partnere a franciaországi Auvergne Régió Regionális Turizmusfejlesztési Bizottsága. A projektben résztvevő partnerek esetében alacsony versenyképességű és alacsony foglalkoztatási szintű vidéki térségek találhatók területükön, melyek nem jelentenek vonzerőt a befektetők számára turizmus jelentheti ezeknek a térségeknek a gazdasági fejlődés legfontosabb lehetőségét.
A turisztikai befektetések ösztönzése érdekében a közigazgatási intézményeknek kedvező feltételeket kell kínálniuk a befektetők számára, ezért az ICER
projekt célja feltérképezni a partner országokban azokat a politikákat, stratégiákat, eljárásokat, melyekkel a helyi közigazgatási szervezetek sikeresen képesek elősegíteni a vállalkozások letelepedését, befektetések indítását az adott
térségekben.

-

Iron Curtain Trail (ICT – Vasfüggöny Nyomvonal). A projektet a DélkeletEurópa Transznacionális Együttműködési Programja támogatja. A projekt célja
a délkelet-európai térség kerékpár-turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése, az
egykori vasfüggöny mentén. A projektben az Ügynökség felelős az útvonal
nemzetközi promóciójáért, így a transznacionális kommunikációs terv, az
„Eurovelo 13” honlap és a regionális honlap, valamint kiadványok készítéséért.

-

Tourage projekt (partner: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.) keretében az Ügynökség közreműködik a regionális implementációs terv sablonjának véleményezésében és aktualizálásában, illetve inputokat szolgáltat a szakpolitikai javaslatokhoz. Az időskori turizmus fejlesztése projekt célja a regionális
gazdaság erősítése az időskori turizmus fejlesztése és az aktív és egészséges
öregedés támogatása révén.
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Az Ügynökség 2008. évi megalakulása óta az ellátandó feladatok mennyiségének és
súlyának megfelelően alakítja szervezeti struktúráját. Jelenleg a humán erőforrásaikat
az alábbi területekre összpontosítják: programvégrehajtás, fejlesztés, pénzügyi és
gazdasági feladatok, melyeken belül a hangsúly a megvalósításon és a megvalósult
projektek fenntartásának nyomon követésén van. Másrészt továbbra is feladatuknak
tekintik azon tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési feladatok ellátását, melyek eddig megszerzett tudásuk és tapasztalataik birtokában segíthetik a 2014-2020 közötti
programozási időszakra való minél hatékonyabb felkészülést. A feladatok elvégzéséhez a szükséges humán erőforrás kialakítása a korábbi években megtörtént.

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Az ügynökségen belül az integrált térségi fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása elsősorban a fejlesztési igazgatóság feladata. Mint ahogy a fejlesztési igazgatóság feladata a régiószervezés, a hagyományos ügynökségi típusú tervezési, projektgenerálási és -fejlesztési feladatok ellátása, hazai és nemzetközi kapcsolatok építése.
Az igazgatóság irányítja és koordinálja a tervezési, külkapcsolati és a hazai program
végrehajtási csoportok munkáját.
A projektek szakmai lebonyolításáért alapvetően a fejlesztési igazgatóság tervezési
csoportja a felelős, külső projektmenedzsment igénybevételére nincs szükség.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A Dél-dunántúli régió Magyarország dél-nyugati területét lefedő (Baranya, Tolna és
Somogy megyék), az ország 15%-át elfoglaló terület. A Dél-Dunántúl 14 169 km2-nyi
területén, 2013 év elején 925 180 volt a lakosság száma. Népsűrűsége jelentősen elmarad az országos átlagtól, sőt a 7 régió viszonylatában is a legalacsonyabb. Hazánk
legnagyobb területű régiója, az ország három legritkábban lakott megyéje közül kettő itt
található. Földrajzi helyzeténél fogva a Dél-dunántúli régió Magyarország déli kapuja. A
régió nemzeti összehasonlításban a kevésbé fejlett régiók sorába tartozik.
Somogy megye területe 6 036 km2, lakónépessége 318 096 fő volt 2013. január 1-jén.
A diagramra tekintve megállapítható, hogy a megye lakossága az elmúlt évtizedben
jelentősen csökkent.
Népesség száma Somogy megyében 2000-2012 között (fő)
340 000

335 000

330 000

325 000

320 000

318 096

315 000

310 000

305 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A megyét 2013. július 15-ei közigazgatási beosztás szerint 8 járás alkotja (barcsi, csurgói, nagyatádi, kaposvári, marcali, tabu, fonyódi, siófoki), székhelye Kaposvár.
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Forrás: Google képtár

A somogyi népesség 37%-a a kaposvári járásban él, emellett a fonyódi, siófoki és marcali járások népességszáma meghaladja a 30 000 főt.

Népesség száma járások szerint Somogy
megyében 2013-ban (fő)
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20 000
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12 786

0
Csurgói
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Nagyatádi

Siófoki

Tabi

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis

A megye eltérő fejlettségű, nagyrészt hátrányos helyzetű területekből áll, jellemzőek az
elszigetelt aprófalvas térségek, elmarad az országos átlagtól gazdasági fejlettségi, foglalkoztatottsági, demográfiai mutatók, iskolai végzettség, átlagjövedelem, munkanélküliség tekintetében. A közlekedési kapcsolatok felújításra, bővítésre szorulnak.
Az ipar súlypontját az élelmiszeripar, a gépipar és a könnyűipar jelenti. A megye mezőgazdasági adottságai jók, különösen az erdőgazdálkodásban találhatók kiváló adott-
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ságú területek, továbbá jentős szerepet játszik a Balaton déli partja közelében található
dél-balatoni borvidék, a mezőgazdasági termelésre alapozó feldolgozóiparnak nagy
hagyományai vannak Somogyban. A faiparban jelentős kapacitások találhatók. A fő
turisztikai vonzerőt a Balaton déli partja, a Somogyi-dombság, valamint a megyeszerte
elhelyezkedő gyógyfürdők jelentik, a vadászati, a gyógy- és falusi turizmus is kiemelkedő. Az iparban foglalkoztatottak száma csökken, főleg a textiliparban. Az ipari ágazatok közül a foglalkoztatást tekintve a villamos berendezés gyártásának és az élelmiszeriparnak van a legnagyobb súlya. Somogy megye a K+F tekintetében leginkább az
agrár innováció és az élelmiszeripar tekintetében rendelkezik lehetőségekkel.1
Somogy megyében a turizmust illetően stabil fejlődés tapasztalható a Balatoni üdülőkörzet területén. Ennek ellenére a turistaforgalom erősen szezonális és csökkenő
nagyságrendje foglalkoztatottsági és jövedelem-kiesési problémákat okozhat a turizmusra épülő gazdaságban. A megyében található a régió elsődleges turisztikai magterületei közül a Dél-Balaton. A megye legfőbb vonzerejét is a tó és környezete jelenti.
Mindezek ellenére Somogy megyében a megye adottságaihoz képest alacsony az idegenforgalmi ágazat gazdasági súlya, mind a foglalkoztatást, mind pedig a beruházási
tevékenységet illetően.
A vendégforgalom tekintetében egymással ellentétes folyamatok körvonalazódnak a
bel- és külföldi látogatók tekintetében. Míg a külföldi vendégek száma az elmúlt évtizedben gyakorlatilag folyamatosan csökkent, addig a belföldi vendégek száma minden
évben nő. Somogy kulturális és természeti adottságai kedvezőek a turizmus fejlesztése
szempontjából. Ennek köszönhetően a turizmus fontos szerepet játszik a megye gazdasági életében. A megye turizmusa területileg nagyon koncentrált: a Siófoki, Balatonföldvári és a Fonyódi kistérségek a Balaton mentén adják a megyei érték 90%-át az
eltöltött vendégéjszakák szempontjából. Az idegenforgalmat alapvetően befolyásolja a
megye közlekedési elérhetősége.
A megyei idegenforgalom elsősorban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet partközeli településeire koncentrálódik. A megye első-, az ország második számú fő turisztikai célpontja
is egyben a Balaton, amely vezető turisztikai desztinációja a Dél-Dunántúli Régiónak
is. A terület legfőbb vonzereje a természetes vízpart megléte, mely ideális lehetőséget
biztosít a klasszikus vízparti üdülésre, de emellett nagy számban találni aktív kikapcsolódási lehetőségeket nyújtó szolgáltatókat is (vitorlázás, kerékpározás, horgászat, lovaglás, stb.). A Balatoni üdülőkörzet három megyéje közül Somogy megye adatai mutatják a legkedvezőtlenebb helyzetet a legalacsonyabb vendégszámmal, a külföldi
vendégek legkisebb arányával, a háttér települések vendégforgalomból való elhanyagolható részesedése mellett. Ennek részbeni oka a szállóvendégek körében kedvelt
szálloda típusok (gyógy- és wellness szállodák) alacsony aránya.
Somogy megye kereskedelmi szálláshelyeinek 2013. évi vendégforgalmát az országos
átlagon felüli növekedés jellemezte az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Mind a
megyébe látogatók, mind az általuk eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta az
előző évit.

1

Forrás: http://www.skik.hu/hu/somogyi-kereskedelmi-es-iparkamara/somogy-megye-gazdasaga-8652
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Területi egység

2010

2011

2012

2013

Baranya

255 404

237 503

249 765

262 041

Somogy

434 139

444 335

482 196

522 444

Tolna

60 315

67 276

71 797

73 858

749 858

749 114

803 758

858 343

7 473 339

8 021 069

8 385 169

8 829 705

Dél-Dunántúl
Ország összesen

Ebből: külföldi
Baranya

54 361

42 694

43 136

45 034

Somogy

96 646

88 999

98 749

99 941

Tolna

8 566

8 061

8 352

8 836

159 573

139 754

150 237

153 811

3 462 021

3 821 751

4 163 641

4 377 792

Dél-Dunántúl
Ország összesen

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A hazai vendégek száma tizedével, míg a külföldről érkezőké alig emelkedett 2012höz képest. A vendégéjszakák száma megközelítette az 1,5 milliót, amely 6%-os
emelkedést jelentett. Ezen belül a külföldi vendégéjszakák száma 4,1%-kal csökkent,
miközben a belföldieké 9,6%-kal emelkedett. A külföldi vendégek helyét hazaiak vették
át.
Területi egység

2010

2011

2012

2013

Baranya

600 731

547 752

597 783

660 710

Somogy

1 302 167

1 259 633

1 388 072

1 470 833

Tolna

137 933

147 647

156 966

171 144

2 040 831

1 955 032

2 142 821

2 302 687

19 554 438

20 615 517

21 805 200

22 798 949

Dél-Dunántúl
Ország összesen

Ebből: külföldi
Baranya

164 766

142 125

138 606

155 520

Somogy

382 669

324 270

366 494

351 437

Tolna

23 837

21 698

22 227

23 687

571 272

488 093

527 327

530 644

9 613 728

10 410 774

11 392 183

11 920 055

Dél-Dunántúl
Ország összesen

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Az elmúlt 13 év távlatában megállapítható, hogy a vendégek száma folyamatosan növekedett. Ugyanez a tendencia az eltöltött vendégéjszakák esetében nem érvényesült.
Az idelátogatók egyre kevesebb időre vették igénybe a megye kereskedelmi szálláshelyeit. Az említett két mutató változásának hatására az átlagos tartózkodási idő 2000
és 2013 között kétharmadára csökkent.
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Területi egység

2000

2005

2010

2013

Baranya

2,7

2,4

2,4

2,5

Somogy

4,3

3,5

3,0

2,8

Tolna

2,7

2,4

2,3

2,3

3,7

3,0

2,7

2,7

3,1

2,8

2,6

2,6

Dél-Dunántúl
Ország összesen

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Általánosságban elmondható, hogy 2000 és 2013 között a hazánkba érkező külföldi
vendégek körében igencsak megcsappant a Somogy megye iránti érdeklődés, hiszen
a vendégszám a felére, az általuk eltöltött éjszakák száma pedig a harmadára esett
vissza. 2013-ban a külföldiek legnagyobb arányban (28%-ban) Németországból látogattak el a megyébe, ahol átlagosan 5,1 éjszakára foglaltak szállást. A megyében minden tizedik külföldi turista Lengyelországból érkezett, ők azonban a németekhez képest
csak feleannyit időztek a megyében. Említésre méltó helyen szerepelt még Ausztria,
Oroszország, Csehország és Hollandia is. Ezen országok mindegyikéből 5%-ot meghaladó arányban érkeztek vendégek, átlagosan 3,5 napot töltve a megye szálláshelyein.

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A tervezett projekt a releváns jogszabályi környezetbe illeszkedik, megfelel a turizmust
érintő, alkalmazandó jogszabályokhoz, melyek az alábbiak:
A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
A Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004. (X. 28.) Korm. rendelet
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 36/2004. (III. 12.) Korm.
rendelet
Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.)
Korm. rendelet
Az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm.
rendelet
A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.
25.) Korm. rendelet
Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló
szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
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A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
végrehajtásáról szóló170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet
A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásnak és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet
Az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet
Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet
Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet
A kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint az ártájékoztatásról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
A Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi
Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet
A vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
Az idegenforgalom területi irányításának korszerűsítéséről szóló 1007/1998. (I.
23.) Korm. Határozat.

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció a kormányzati stratégiai irányításról szóló
38/2012 (III.12.) Korm. rendelettel összhangban készült hosszú távú szakpolitikai koncepció, amely a 2014–2024 közötti időszakra vonatkozóan meghatározza a jövőképet,
az ezen alapuló kiemelt célokat és a beavatkozási prioritásokat. A Koncepción belül
kulcsszereppel bír a fejlesztési elképzelések pontos rangsorolása.
A projekt illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP),
mely részletesen az 5.1.2-es fejezetben kerül bemutatásra.
A projekt kapcsolódik a Somogy Megyei Területfejlesztési Programhoz, mely a megye hosszú távú, 2030-ig szóló céljait foglalja össze, meghatározza a megye lehetséges kitörési pontjait, főbb fejlesztési irányokat. A Balaton-térség legfőbb sajátos célkitűzése a kkv-k versenyképességének növelése és azok jövedelemtermelő képességének javítása, ezen keresztül az egész éves foglalkoztatás feltételeinek biztosítása, valamint a háttértelepüléseken a foglalkoztatás bővítése. A turizmus a hazai fejlesztéspolitika foglalkoztatási céljainak megvalósítását tekintve kiemelt ágazatként, annak egyik
elsődleges területeként jelenik meg. A prioritás célja ennek megfelelően Somogy megye turisztikai versenyképességének javítása, ismert és kedvelt turisztikai célterületté
válásának támogatása a rendelkezésre álló erőforrások és a megye specifikus termékek, mint kitörési lehetőségek kihasználásával, a szezonalitás negatív hatásainak
csökkentésével.
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4 A fejlesztési projekt indoklása
Somogy megye a turisztika tekintetében rendkívül megosztott. A megye északi
részén található „Balaton-régió” turisztikai szempontból országos jelentőségű terület. A
délebbi területek is rendelkeznek turisztikai potenciállal, de a Balatonhoz képest csekélyebb e területek vonzereje. Szükséges, hogy a nagyközönség felfedezze a Somogy
nyújtotta lehetőségeket, ezért a fejlesztési irányok integrált irányításának biztosítása
elengedhetetlen. Elsődleges cél, hogy a Balatonra érkező turisták ellátogassanak Belső-Somogyba és a Dráva-mente környékére is, akár 1-2 napos aktív vagy passzív turisztikai lehetőségek igénybe vételével (hosszútávon az a cél, hogy Belső-Somogy és
Külső-Somogy, illetve a Dráva-mente akár 1 hétre elegendő programot is tudjon nyújtani az odaérkezőknek, növelve ezzel a vendégéjszakák számát). A kihasználatlan
turisztikai potenciálok hátráltatják a megye fejlődését, hosszútávon a déli területek tartós társadalmi-gazdasági leszakadását eredményezhetik. A megye belső és déli részeinek turisztikai fejlesztése révén nem vetélytársai kívánnak lenni a „Balaton-régiónak”,
hanem saját kínálatuk által a balatoni turizmus kiegészítőjeként szeretnének megjelenni. Belső- és Külső-Somogy, illetve a Dráva mente autentikus falvaikkal és a megőrzött
természeti és épített örökségével méltatlanul leszakadt területek idegenforgalmi szempontból. Amíg a Balaton-parti települések hátterében lévő falvak esetében egyértelműen a tóparti turizmushoz való kapcsolódás a fő cél, addig a belső és Dráva menti területek kialakíthatják külön, saját kínálati csomagjaikat, a meglévő és a jövőben kialakítandó forrásokra alapozva.
A megye szempontjából a leginkább releváns fejlesztési lehetőségek az aktív turizmus és a gyógyturizmus területein jelentkeznek. A megyében található gyógyfürdők
több évtizedes múltra tekintenek vissza, piaci létjogosultságukat már igazolták, viszont
ismeretlenségük miatt további fejlesztési lehetőségeik bekorlátozottak. Indokolt megyei
operatív tervezési szinten kezelni a kérdést a továbbiakban. A gyógyfürdők egy része
közel található a Balatonhoz (Csiszatfürdő, Siófoki gyógyfürdő, Igal, Csokonyavisonta),
ezek viszonylag könnyedén elérhetőek a parton nyaralók számára. A távolabbi fürdők
elérhetősége rosszabb, nem egy esetben közel 1,5 órányira találhatók közúton a Balaton-parttól (Barcs, Nagyatád). Ezek turisztikai vonzereje semmiképpen nem fejleszthető csak egyéb aktív szabadidős lehetőségek nyújtása által, a környék turisztikai kínálatának diverzifikálása révén. A gyógyfürdők esetében kevésbé érvényesül a szezonalitás, mint a tóparti turizmusnál, ezért egész évre tervezhető a fürdők hasznosítása.
A balatoni vízparti turizmus harmonikus fejlődése a mai modern fogyasztói elvárások figyelembevételével valósítható meg. A vízparti vendégek Somogy délebbi területeire való bevonzása csak figyelemfelkeltő, közös turisztikai programok megvalósításával érhető el. A gyógy- és aktív turizmus jó kiegészítője lehet a vízparti turizmusnak.
Az aktív turisztika területén szükséges lenne a megye kerékpáros úthálózatának fejlesztése, azok kis falvakon keresztüli elvezetése egészen a Dráváig. Ezzel lehetővé
válna a távolabbi területek elérése. A Dráva-menti területek Magyarország legérintetlenebb természetei területei közé tartoznak. Madár és vadviláguk, növényzetük egyedülálló. Dráva folyó érintetlensége révén kiváló lehetőségeket kínál az evezés, kenuzás
iránt érdeklődőknek. A vadászat és a horgászat fellendítése révén szintén fejleszthető
a turizmus, mint ágazat. Az itt lévő falvak, városok autentikus értékeire építkezhet a
falusi turizmus.
Közvetlenül megvalósuló munkahelyteremtés a projekt keretében: 3 fő kerül alkalmazásra a DDRFÜ-nél. A turizmus lényeges munkahely teremetőként jelenthet meg
a KKV-k esetében. A már meglévő vendéglátó és idegenforgalomi vállalkozásoknál
növekedés várható, új munkahelyek jönnek létre. A megvalósuló projektek hatására a
szolgáltatási szféra aktivizációja is várható, mert ha sikerül idegenforgalmat generálni
Somogy Balatontól távoli területein is, akkor az ide áramló látogatók igényeit a most
még hiányos turisztikában érdekelt KKV szféra tudja csak kielégíteni.
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A fentebb elemzett helyzetből kiindulva belátható, hogy a jövőbeli tervezett fejlesztések indokolják egy megyei szintű központi fejlesztési-koordinációs iroda létrehozását. A koordináló iroda irányító szerepe révén elkerülhetővé válnak a megye területfejlesztési koncepciójába nem illeszkedő turisztikai fejlesztések; a turizmus – mint ágazat- integrált, több szempontot szem előtt tartó harmonikus fejlődése biztosítható. Az
elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján könnyen belátható, hogy a kellően megalapozott,
szakmai háttérrel és területi hatáskörrel rendelkező koordinációs irodák által vezényelt
fejlesztési projektek mindig sikeresebbek, mint a fragmentált, egymástól elkülönülő
fejlesztések. A komplex, térbeliséget figyelembe vevő tervezéssel a turisztikai szektor
hatékonysága növelhető.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
A tervezett fejlesztés indokoltságát mutatja, hogy kapcsolódik a Somogy Megyei területfejlesztési Koncepcióhoz, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz egyaránt. Az alábbiakban a konkrét prioritások és intézkedések kerülnek bemutatásra.

5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
A fejlesztés illeszkedik a Somogy megyei területfejlesztési koncepció több prioritásához, közvetlenül a „Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése” III. prioritáshoz.
Kapcsolódó intézkedések:
o Területi fókuszú komplex turisztikai termékek innovatív fejlesztése;
o Minőségi turisztikai szolgáltatás- és vendéglátás-fejlesztés;
o Piacra jutást és marketinget hatékonyan támogató intézményrendszer
megerősítése.
A területi fókuszú innovatív komplex turisztikai termékfejlesztés megvalósíthatóságának feltétele az, hogy központilag átlátható, jól strukturált módon valósuljanak meg a
fejlesztések. A somogyi turizmus marketingje a Balaton-régiót leszámítva gyenge,
ezért szükséges egy a marketing tevékenységeket hatékonyan ellátó szervezet felállítása, amely a szereplők részére elegendő információval szolgál és a know-how technikákat átadja, terjeszti a Somogy megyei turizmusban érdekelt vállalkozások és egyéb
szervezetek között.
A projekt közvetve kapcsolódik a következő tematikus, specifikus célokhoz is:
II. prioritás: A somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az
ipari- és szolgáltató szektorban
Turizmus szempontjából releváns intézkedések:
o Üzleti infrastruktúra fejlesztése;
o Foglalkoztatás-bővítő program;
o Vállalkozások együttműködésének támogatása;
o Befektetés-ösztönzés és vállalati tanácsadó program;
A turisztikai fejlesztések a somogyi vállalkozások versenyképességét is javítják, hiszen
a megyében jelentős arányban vannak jelen a turizmussal, vendéglátással foglalkozó
vállalkozások, illetve potenciális szereplők. Ezek esetében a tervezett fejlesztések révén közvetve nőhet a vállalkozásnál a foglalkoztatottság szintje, valamint a befektetés
aránya.
VI. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása
Turizmus szempontjából releváns intézkedések:
o A periférikus térségekben az elszegényedés megállítását és a munka
világába történő reintegrációt szolgáló, helyi adottságokra épülő élőmunka igényes tevékenységek támogatása;
o A kulturális és természeti örökség védelmét és a helyi identitás erősítését szolgáló fejlesztések támogatása;
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Bár az idegenforgalom élőmunka-igénye igen csak korlátozott, a kiépülő, turisztikai
vonzerővel rendelkező helyeken, a kapcsolódó szolgáltatások révén jelentős munkahelyteremtés valósulhat meg az egyes turisztikai beruházások megvalósulása révén,
melyek a koordinációs iroda irányítása alatt mennek végbe.
A kulturális és természeti örökség elemei turisztikai vonzerővel is rendelkeznek, többhelyütt önmagukban képesek lehetnek idegenforgalmat generálni minimális munka és
tőkebefektetéssel (pl. Dráva menti erdők vadászati, halászati hasznosítása; kastélyok;
különleges tájegységek (pl. Zselic)).

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A projekt egyrészt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál” prioritásához
kapcsolódik. A turisztikai iroda támogatja a KKV-k szolgáltatásfejlesztését és marketing
tevékenységeit, azáltal, hogy tanácsokat ad és érdekeltté teszi a vállalkozásokat a megyei szintű projektek megvalósításában. Ezáltal létrejöhet egy, a megyei koncepció
turisztikai prioritásához illeszkedő, harmonikusan fejlődő turisztikai rendszer. A KKV-k
az irodán keresztül értesülhetnek a konkrét fejlesztési irányokról és lehetőségekről is.
Ezáltal növelhetnék a munkahelyek számát és üzleti tevékenységüket is. A befektetési
és beruházási hajlandóság is növelhető, ha a vállalkozók látják a lehetőségeket, ismerik a megyei célokat és ezeket magukénak érzik. Ezeket mind támogatni tudja az iroda
létrejötte.
A tervezett fejlesztés kapcsolódnak a TOP 6. prioritásán belül „A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek” tervezett intézkedéséhez is. A turizmusfejlesztés gazdasági hatásai közé tartozik az új munkahelyek létrejötte. A turisztikai koordinációs iroda szolgáltatásai révén közvetve képes támogatni a
megye gazdaságfejlesztési céljait, a munkahelyteremtés és megtartás kérdéskörét is
(a sikeres koordináció következében megvalósuló sikeres projektek révén biztosítható
a helyi turisztikai szektor fejlődése (amely húzóágazatként is megjelenhet a helyi gazdasági szerkezetben)).

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt célja, hogy Somogy megyében létrejöjjön egy turisztikai fejlesztési és koordinációs iroda, amely elősegíti, koordinálja a megyei turisztikai fejlesztéseket, tanácsokat
és iránymutatásokat ad az érintetteknek a fenntartható turizmusfejlesztés érdekében
(programokat, tájékoztatókat szervez, információt nyújt).
A turisztikai lehetőségek jobb kihasználása érdekében a meglévő hálózatos kezdeményezések mellett egy olyan, az egész megye turisztikai céljait szem előtt tartó koordinatív projektet kíván megvalósítani, amely az ilyen irányú fejlesztések hosszú távú
stratégiai összehangolását hivatott megvalósítani. A Turisztikai fejlesztés és koordinációs programiroda segíti a helyi fejlesztések megvalósulását, azok integrált programokba való illesztését és a helyi termékek turisztikai hasznosulását elsősorban az aktív- és egészségturizmus lehetőségeire fókuszálva. Különösen fontos feladat a megye
meglévő és tervezett fejlesztéseinek (fürdők, öko-turisztikai attrakciók, kerékpáros és
vízi turizmus) integrálása a hosszabb tartózkodási időt biztosító programcsomagok
megszervezése és hatékony értékesítése.
A projekttől elvárt eredmények:
A megye termál- és gyógyturisztikai kínálatához kapcsolódó szolgáltatások minőségének fejlesztése, ezek számának növelése;
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A kulturális és természeti örökség jelenleginél kiterjedtebb, a fenntarthatóságot
nem veszélyeztető turisztikai hasznosítása, a kihasználatlan turisztikai kínálat
hozzáférhetőségének javítása, kutatása (pl. kastélyok);
Hazai és külföldi turisták költésének növekedése a fejlesztett attrakciókhoz
kapcsolódóan;
A természeti és kulturális örökség bemutathatóságának és hasznosításának
fejlesztése, hálózati és térségi szempontokat figyelembe véve;
Már meglévő attrakciók – fenntartható módon működtethető – hálózatokba való
bekapcsolása a kiegészítő szükséges fejlesztésekkel;
Természeti és kulturális örökség védelme, fenntartása és megőrzése a jövő
generációk számára;
Az attrakciók fejlesztése közvetetten eredményezi a helyi identitástudat, helyi
kötődés, és a helyi közösségek összetartozásának erősödését;
Az attrakciókat igénybevevő lakosság fogékonyabbá / elkötelezetté válik a természeti és kulturális értékek megőrzésére;
A kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése révén hozzájárul a turisztikai
vállalkozások fejlesztéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez;
Szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése (külföldi +
belföldi);
A Balatontól délre eső területeken min. 2-3 napos kikapcsolódási lehetőség
nyújtása a vendégek részére (elegendő attrakció álljon rendelkezésre, elérhető
távolságra egymástól).

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projekt legfőbb célja a megyében zajló turisztikai hatású fejlesztések stratégiai öszszehangolása, a koordinált fejlesztésekből adódó előnyök kihasználása, hosszabb tartózkodást és nagyobb foglalkoztatási hatást jelentő komplex turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakítása az érintett szereplők bevonásával, közös, összehangolt marketingtevékenység megszervezése, valamint a megyei turizmus szereplői közötti együttműködések erősítése.

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt célcsoportjait a megye turisztikai érdekeltségű vállalkozásai, valamint egyéb
kapcsolódó szervezeti alkotják.

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A projekt fő kedvezményezettje a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség,
mely a már meglévő szervezeti felépítésébe integrálja be az új koordinációs egységét.
Szervezeti szempontból a projekt előkészítettnek tekinthető, a hatékony koordináció,
tanácsadás ellátása érdekében a megfelelő alapjai rendelkezésre állnak.
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5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
A szervezeti egység felállításán, annak a meglévő háttérbe való integrálásán túl szükség van a szervezeti terv kidolgozására, működési elvek felállítására, a koordináció
lebonyolításában résztvevő szereplők kijelölésére, továbbá nélkülözhetetlen a stratégiai szintű megállapítások kialakítása, a megyei koordináció megszervezése és a partnerségi viszonyok kialakítása.
5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
A projekt elindításához nincs szükség engedélyekre.
5.2.2.2 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
A projekt elindításának nincs költségigénye.

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A projekt elindításának, a szervezeti egység felállításának várható időtartama maximum 2 hónap.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
A turisztikai fejlesztési és programkoordinációs iroda a megyei turisztikai fejlesztések
koordinálására hívatott, az érintett szereplők számára tanácsadás és iránymutatás
céljából jön létre a fenntartható turizmusfejlesztés érdekében. A projektben megjelenő
tevékenységek főleg koordinációs tevékenységek, amelyek sikeressége csak hoszszabb időtávon mérhető. A koordinációs, szolgáltatásfejlesztési, kutatási, képzési és
marketing tevékenységeket a DDRFÜ végzi el, a tevékenységek főkedvezményezettjeként.
A koordinációs és tanácsadói feladatok keretében az új szervezeti egység a megye
turisztikai adottságainak jobb kihasználása és a turizmus foglalkoztatási és gazdaságélénkítő hatásának növelése érdekében koordinációs és marketing tevékenység ellátását tervezi, továbbá feladata a kapcsolódó attrakciók és szolgáltatások illesztése és
bevonása egyaránt.
Átfogó feladatai a következők:
- a megyei egészség és aktív turizmushoz kötődő fejlesztések megvalósulásának támogatása,
- térségi egyéb vonzerő fejlesztések összehangolása,
- turisztikai célú kerékpárút hálózat fejlesztéseinek koordinálása,
- tematikus programok szervezése,
- rendezvények összehangolása,
- közös marketing és megjelenés, megyei kommunikáció összehangolása,
- kapcsolódó képzések, tudásbővítés és kompetenciafejlesztés megszervezése,
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- megyei beszállítói és szolgáltatói kör támogatása.
Az országos kerékpáros útvonalak törzshálózati elemeihez kapcsolódó infrastruktúra
és szolgáltatások koordinált fejlesztése (a régiót alkotó három megye területén egységesen javasolt végrehajtás).
1. Szervezeti keret kiépítése, menedzsment feladatok ellátása
A projekt indításaként első lépésként az új szervezeti egység felállítására van szükség,
melyre az első projektévben kerül sor. Az új szervezeti egység kialakításához 3 új
munkavállalóra van szükség, 1 fő projektvezetőre, 1 fő szakmai projekt menedzserre,
valamint 1 fő menedzser asszisztensre. A meglévő szervezeti keret alapot nyújt az új
egység kiépítéséhez, a szervezet nagy tapasztalattal rendelkezik a helyi fejlesztési
programok terén, amire a továbbiakban is lehet építeni. Az új koordináció iroda a szervezetbe való integrálásán túl szükség van a szervezeti terv kidolgozására, működési
elvek felállítására, a koordináció lebonyolításában résztvevő szereplők kijelölésére,
továbbá nélkülözhetetlen a stratégiai szintű megállapítások kialakítása, a megyei koordináció megszervezése és a partnerségi viszonyok kialakítása az érintettek között.
Kiindulási pontként fontos definiálni az egyes szereplők részvételi lehetőségeit, rögzíteni az együttműködés kereteit.
Költség: 78 000 000 Ft
2. Együttműködés kialakítása
A térségi turisztika versenyképességének erősödése érdekében fontos a turisztika szereplői közötti együttműködés biztosítása, azok közötti koordináció kialakítása. A turisztikai fejlesztési és programkoordinációs iroda szervezeti kerete megteremti az együttműködés alapjait. Az iroda létrehozása a turizmus szereplőinek együttműködését, a
turizmusban érdekeltek, érintettek körének bővítését, partnerség kialakítását célozza.
Tevékenységével hozzájárul a megyei turisztikai programelemek összefonódásához,
szakmailag segítséget és tanácsot nyújt a pályázatokon való részvételhez.
Együttműködik a megyében működő TDM szervezetekkel:
Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület
Fonyódi Turisztikai Egyesület
Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület
Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülete
Balatonszárszói Turisztikai Egyesület
Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Egyesület
Együttműködés regionális szakmai szervezetekkel, megyei Tourinform irodákkal.
Összehangolt megyei rendezvények, közös marketing és kommunikációs tevékenységek kialakítása tovább erősítheti a térség turisztikai versenyképességét. Fontos hangsúlyt fektetni a horvát oldallal való együttműködés erősítésére is. A határon átnyúló
kapcsolatokat erősítése érdekében, a turisztikai együttműködés keretében alapvető a
Dráva menti térség, mint egységes desztináció megjelenítése, határon átnyúló közös
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turisztikai termékcsomagok kialakítása, közös turisztikai információs bázis kialakítása,
közös turizmusmenedzsment, marketing, egységes megjelenés a piacokon.
Költség: 40 000 000 Ft
3. Turisztikai keresleti-kínálati elemzések készítése
Az elemzés célja, hogy komplex képet adjon többek között a Dél-dunántúli régió kiemelkedő idegenforgalmi ágazatairól, a régiós keresleti trendről, célcsoportok összetételéről, turisztikai fogyasztói szokásairól, valamint kínálati oldalon a turisztikai potenciállal bíró desztinációkról, termékekről és szolgáltatásokról (vonzerő leltár készítése). Az
elemzést betekintést nyújt a turizmus jövőbeli kilátásaiba, piaci lehetőségeibe, nehézségeibe és korlátokba. A turisztikai kereslet-kínálat összegyűjtése, rendszerezésének
elkészítése történhet turizmus fajtái szerint, desztinációk, attrakciók, célcsoportok stb.
szerint.
Dél-dunántúli kiemelkedő idegenforgalmi ágazatok:
Gyógy- és egészség turizmus
Az egészségmegőrzésnek egyre nagyobb szerepe van, ezért a gyógyfürdők iránti kereslet is növekszik. A somogyi idegenforgalom egyik meghatározó ágazata a termálvizek fürdőkben történő hasznosítása. Országos vagy regionális jelentőségű gyógy tényezővel rendelkező település Kaposvár, Igal, Marcali, Nagyatád, Barcs és Csokonyavisonta, míg Buzsák-Csisztapuszta, Nagybajom, Babócsa, Csurgó és Tarany helyi jelentőséggel bír. A megyében a gyógy- és termálfürdőhöz kapcsolódó turisztikai termékés szolgáltatásfejlesztés (a fürdők marketingjének fejlesztése, kínálatuk bővítése, elérhetőségük javítására tett erőfeszítések, megvalósuló projektek összehangolása) eredményeként az egészségturizmus erősödése jelenthet növekedési potenciált a településeknek. Somogy megye és a Dél-Dunántúli térség középpontjában a Somogy Megyei
Kaposi Mór Oktató Kórház, továbbá a térségben található egyéb gyógyító intézmények
által végzett rehabilitációs tevékenységek, valamint azok fejlesztése is hozzájárul a
gyógy- és egészségturizmus fellendítéséhez.
Aktív- és ökoturizmus
Somogy megyében található dombos, erdős természeti tájak nagy potenciállal rendelkeznek az öko-, vízi, és sok egyéb aktív turisztikai ágazat (túrázás, kerékpározás, evezés, vadászat stb.) szempontjából. Ezen turisztikai ágak többnyire már jelen vannak a
régióban, különösen a Duna-Dráva Nemzeti Park területén.
A nagykiterjedésű erdőkben jó minőségű vadállomány található, mely a vadászturizmus adottságait teremti meg (Zselic, Kaszó). A Dráva-folyó képezi a megye déli határát, melyre teljes hosszában kiterjed a Duna-Dráva Nemzeti Park, az öko- és vízi turizmus lehetőségét adva (a Kis-Balaton térségében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park is
érint somogyi területeket is), a megyét keresztülszeli a Dél-dunántúli kéktúra országos
jelentőségű útvonala, valamint a megyében található Andocs és Segesd búcsújáró
helye is. A területen országos viszonylatban is ritkaságnak számító növényfajok találhatók a Szabadkai Arborétumban Kadarkúton, ahol 290 fajta örökzöld, 300 fajta évelős
növény, és 120 fajta cserje várja az érdeklődőket.
A megye kerékpáros infrastruktúrája fejletlen, a településeket felfűző kerékpárutak lényegében nem épültek ki. Összefüggő nyomvonal csak a Balaton partján (Balatoni
Bringakörút) található. A települési belterületi kerékpárforgalmi létesítmények nem képeznek hálózatot, a biztonságos közterületi kerékpártárolás is problémát okoz. Cél a
kerékpáros forgalom növelése a Balaton és a Dráva között, melyhez megalapozó ta-
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nulmány, stratégia készítése, kerékpárútvonal kijelölése, marketing tevékenységek
szükségesek, kapcsolódó szolgáltatások felkutatásával, az érintettek bevonásával. A
balatoni bicikliút hálózatba való bekapcsolódással tematikus utak kijelölése is megvalósulhat.
A természethez, környezethez, ökoturizmushoz kapcsolódóan Somogy megyében több
erdei iskola is lehetőséget nyújt a diákok számára az erdő megismerésére. Az erdei
iskolai programokon résztvevő gyerekek megismerhetik az erdő-mező élővilágát, az
erdei állatok életmódját, a növényeket.
Költség: 35 000 000 Ft
4. Turisztikai kompetenciafejlesztés, tudásbővítés
A kompetencia fejlesztésének, szakmai ismeretterjesztésnek kiemelkedő jelentősége
van a hosszú távú működés biztosításának tekintetében. A tevékenység keretében sor
kerül képzések, tréningek szervezésére, lebonyolítására a turizmusban érintett megyei
szereplők részvételével tematikus turisztikai értékekről, helyi, megyei, regionális termékekről, valamint üzletfejlesztés, marketing, kommunikáció stb. témákban. Az együttműködést tovább erősíti a szakmai rendezvényeken, konferenciákon, fórumokon való
részvétel egyaránt.
Költség: 77 000 000 Ft
5. Tájékoztatás, információnyújtás, turisztikai kínálat népszerűsítése
Közös marketingtevékenység keretében információnyújtás, figyelemfelkeltő kampányok valósulnak meg a Somogyi turizmus fejlesztése érdekében, valamint a Somogy
megyei turisztikai kínálat népszerűsítése a Balaton mentén, programfüzetek és prospektusok terjesztése a balatoni Tourinform hálózatban, hogy a turisták a megye belső
területire is ellátogassanak, szolgáltatásokat vegyenek igénybe.
Költség: 70 000 000 Ft

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
Az turisztikai szervezet nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát a projekt alapvető jellege közcélt szolgál, jövedelmet nem
termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés vizsgálatára nincs szükség. A közcélú, azaz nem állami támogatás esetén elérhető maximális támogatási intenzitás 100%.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A működtetés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség meglévő szervezeti
keretekében valósul meg. A meglévő szervezeti keretbe való integrálásán túl szükség
van a szervezeti terv kidolgozására, működési elvek felállítására, a koordináció lebonyolításában résztvevő szereplők kijelölésére, továbbá nélkülözhetetlen a stratégiai
szintű megállapítások kialakítása, a megyei koordináció megszervezése és a partnerségi viszonyok kialakítása az érintettek között. Az új szervezeti egység kialakításához
3 új munkavállalóra van szükség, 1 fő projektvezetőre, 1 fő szakmai projekt mene-
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dzserre, valamint 1 fő menedzser asszisztensre. A társaság felügyeletét a taggyűlés, a
felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló látja el, az operatív irányítás az ügyvezető feladata.
Az Ügynökség jelenlegi szervezeti struktúrája:
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5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Pénzügyi elemzés

2015

Beruházási költség (a)
Éves működési költség (b)
Személyi jellegű költségek
Bruttó bérköltség és járulék
Menedzser asszisztens
Szakmai projekt menedzser
Projekt vezető
Béren kívüli juttatás
Menedzser asszisztens
Szakmai projekt menedzser
Projekt vezető
Rezsi költség
Gépjármű költségek
Üzemanyaghasználat költsége

122 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
Karbantartási költség
Dologi kiadások
467 910
Kisértékű tárgyieszköz költség
256 044
Informatikai eszközök beszerzése
211 866
Éves működési bevétel (c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b) - 147 234 177
Nettó jelenérték (NPV)
- 372 405 599

2016

2017

2018

2019

2020

2021

47 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
- 72 234 177

47 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
- 72 234 177

21 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
5 000 000
- 41 234 177

21 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
10 000 000
- 36 234 177

21 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
15 000 000
- 31 234 177

21 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
20 000 000
- 26 234 177

A működési költségek magukban foglalják a bérköltségeket és járulékokat, béren kívüli
juttatásokat, közüzemi díjakat, valamint a gépjárműhasználat költségeit.
Személyi jellegű költségek
A projekt keretében megvalósuló koordináció megvalósítása érdekében 1 fő menedzser asszisztens, 1 fő szakmai projekt menedzser és 1 fő projektvezető alkalmazására kerül sor. A munkavállalók a bérköltségeken kívül béren kívüli juttatásban részesülnek.
A bruttó bér és járulék a három új munkavállaló esetében az alábbiak szerint alakul:
-

menedzser asszisztens: bruttó 264 389 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás
szakmai projekt menedzser: bruttó 374 308 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás
projektvezető: bruttó 672 172 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás

Rezsi költség
Éves szinten a közüzemi szolgáltatások költsége megközelítőleg 7 millió Ft.
Gépjármű költségek
A hatékony kommunikáció, koordináció érdekében a partnerekkel való személyes kapcsolatfeltétel nélkülözhetetlen. A Gépjármű üzemanyag használat és a karbantartás
költsége éves költsége havi 400 km megtétele esetén került kiszámításra.
Dologi kiadás
A dologi kiadások a kis értékű tárgyi eszközök költségeiből, valamint a szükséges
informatikai eszközök beszerzésére fordított költségekből tevődnek össze.
Éves működési bevétel
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A turisztikai szervezet nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására kerül
sor. A koordinációs iroda tevékenységeit a 4. évtől díjfizetés ellenében végzi, mely bevétel a szervezet fenntartását, továbbműködését biztosítja. További bevételt jelenthet a
szervezetnek esetlegesen tagdíjból, egyéb pályázati forrásból származó pénz.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A koordinációs iroda tevékenységének hatására növekszik a térség turisztikai potenciálja. A növekvő látogatószám hozzájárul a települések idegenforgalmi adójának növeléséhez, a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének, térségbe érkező jövedelem növekedéséhez.
Térség versenyképességének növelése, életminőség javítása, népességmegtartás
Az érintett felek közötti kapcsolat erősödésének a hatására a térség versenyképessége
is erősödik, javul az életminőség, a térség fejlettebbé, a potenciális befektetők számára
vonzóbbá válik. A helyi munkalehetőségek bővítésével a térség népességmegtartó
ereje is növekszik.
Munkahelyteremtés
Az újonnan munkába állók foglalkoztatása azt is jelenti, hogy a foglalkoztatás bővülés
eredményeként szükségtelenné váló ellátások – munkanélküli segély – révén államháztartási kiadáscsökkenés jelentkezik. A projekt sikeres működtetése érdekében 3 új
munkakör kialakítása történik, így az intézmény jelenlegi munkavállalóinak köre 3 új
munkatárssal bővül.
Turizmus multiplikátor hatása
A turizmus multiplikátor hatása azt fejezi ki, hogy az ágazatban egy egységnyi termék
vagy szolgáltatás végső felhasználási célú kibocsátásához milyen mértékben igényli a
gazdaság más ágazatainak a teljesítményét. A KSH ágazati modellezése alapján2 a
turizmus átlagos multiplikátor hatása 1,692.

2

Magyarország turizmus szatellit számlái; Központi Statisztikai Hivatal, 2006
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6 Kockázatok felmérése

Kockázati
index (1-25)

Kockázat megnevezése

Kockázat
hatása (1-5)

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

Az alábbi táblázat foglalja össze a fejlesztéssel kapcsolatos számba vehető jogi, társadalmi, környezetvédelmi, pénzügyi kockázatokat, összefüggést más projektekkel ls
OP-kal. A táblázatban az azonosított kockázatok konkrét megnyilvánulási formáját is
feltüntetjük a projekt vonatkozásában, valamint a bekövetkezés valószínűségét és a
hatás mértékét 1-től 3-ig terjedő skálán értékeltük. A bekövetkezés valószínűségének
és a hatás mértékének szorzata adja meg az ún. kockázati indexet, mely alapján látható, hogy melyek azok a kockázati tényezők, melyek kitüntetett figyelmet igényelnek. A
táblázat utolsó oszlopában mutatjuk be minden kockázat kapcsán a lehetséges kockázat kezelés, illetve megelőzési intézkedéseket.

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
Nem releváns
TÁRSADALMI SZEMPONTOK
A potenciális munkaerő elvándorlása, népességmegtartás hiánya

Ösztönző programok, támogatások nyújtása annak érdekében, hogy a jól képzett
szakemberek a megyében maradjanak

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Nem releváns
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
A koordinációs iroda tevékenysége iránti alacsony érdeklődés
Kapcsolódó partnerekkel való
együttműködés
nehézségekbe
ütközik

A koordinációs szervezet tevékenységének pénzügyi fenntarthatósága nehézségekbe ütközik

2

2

3

3

3

3

6

Hatékony marketing és kommunikációs
tevékenység

6

Megfelelő együttműködés, kommunikáció
kiépítése a kapcsolódó partnerekkel a
projekt kezdetét követően, pontos feladatlehatárolások az esetleges feladatátfedések elkerülése érdekében

9

A szervezet a fenntartási időszakot követően minden tevékenységét díjfizetés
ellenében végzi, mely biztosítja annak
fenntartását

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
Nem releváns
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7 A fejlesztési
bemutatása

projekt

tulajdonviszonyainak

A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így jelen fejezet nem releváns.
Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

-

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így jelen fejezet nem releváns.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Projektelemek
Szervezeti keret kiépítése, menedzsment
költségek
Együttműködés, koordináció kialakítása
Turisztikai kínálatot feltáró elemzések készítése
Turisztikai kompetenciafejlesztés, tudásbővítés
Tájékoztatás, információnyújtás, turisztikai
kínálat népszerűsítése
Összesen

2015

3
2018

2019

2017

26 000 000

26 000 000

40 000 000
35 000 000
11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

70 000 000

122 000 000

47 000 000

47 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

300 000 000

-

2020

Összesen

2016

26 000 000

-

2021
-

-

78 000 000
40 000 000
35 000 000
77 000 000

A tevékenységek jelentősebb része 2015-ben valósul meg, ugyanakkor a kompetenciafejlesztésre és a turisztikai kínálat népszerűsítésére a koordinációs iroda felállítását
követően 2021-ig finanszírozott.
A szervezet kiépítésének és a menedzsmentnek a költségek fedezésére a TOP forrásaiból az első 3 évben kerül sor. Ezt követően a koordinációs iroda a tevékenységeiből
származó bevételekből, valamint egyéb pályázati forrásokból biztosítja a fenntarthatóságát.

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A fejlesztési projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 1. prioritásának
2. intézkedéséhez illeszthető.
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Projektelemek

Szervezeti keret kiépítése, menedzsment költségek
Együttműködés, koordináció kialakítása
Turisztikai kínálatot feltáró elemzések készítése
Turisztikai kompetenciafejlesztés, tudásbővítés
Tájékoztatás, információnyújtás, turisztikai kínálat
népszerűsítése
Összesen

Költség-igény (Ft)

Támogatás
intenzitás (%)

Önerő (Ft)

Támogatás (Ft)

Támogatási
forrás

78 000 000
40 000 000
35 000 000
77 000 000

100%
100%
100%
100%

-

78 000 000
40 000 000
35 000 000
77 000 000

TOP
TOP
TOP
TOP

70 000 000

100%

-

70 000 000

TOP 1.2

-

300 000 000

-

300 000 000

-

1.2
1.2
1.2
1.2

8.3 A projekt eredményességének indikátorai

3

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)
TOP output indikátorok

Mértékegység

A foglalkoztatás növekedése
a támogatott vállalkozásoknál

Teljes munkaidő egyenérték

Bázis érték
(2014)

5

0

4

4

Célérték
(2021)

Adatforrás

3

Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség adatszolgáltatása

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
5

A kedvezményezettnél felállított új szervezeti egység létszáma
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9 Kapcsolódó projektek
A turisztikai ernyőprojekthez jól illeszthetően a járásokban turisztikai potenciál és a
turisták számának növelését célzó projekt került kiválasztásra, járási integrált húzóprojektek a fonyódi, siófoki, valamint a balatonföldvári térségből kerültek kiválasztásra.
A fonyódi járásban a Csisztafürdő termál turizmus fejlesztése a fürdő szolgáltatásainak bővítésére és minőségi fejlesztésére irányul. A fürdő fejlesztésének megvalósítása mögött széles térségi összefogás sorakozott fel. Jelenleg zajlik a fejlesztések kivitelezéséhez leginkább alkalmas szervezeti forma megalkotása, létrehozása. A térségi
szereplők főként az önkormányzatok által létrehozandó gazdasági társaságban, vagy
valamilyen társulási formában gondolkodnak leginkább.
Siófoki járásban rekortán futópálya kialakítását tervezik a Balaton partján. A projekt célja korszerű futópálya kialakítása közvetlenül a Balaton partján zöldövezeti környezetben, mely sportolási lehetőséget biztosít mind a profi sportolók, mind a szabadidős tevékenységet kedvelők, mind az oktatási intézmények számára.
Balatonföldvár nyugati strand rehabilitációjával, fürdőház és kikötő létesítésével
cél egy többfunkciós központi tér kialakítása, kulturális, közösségi, pihenő és sétáló
funkcióval. A projekt részét képezi a 2600 m2 nettó területű fürdőház, földszint + 3
emelet, strandi szolgáltató (3 db, tetőtér beépítéssel) és kiszolgáló épületek (1 db raktár, 3 db különálló vizesblokk, 1 db különálló öltöző), árkádsor (3 db nyitott-fedett) +
parkolók, kikötő (150-170 beállásos kikötő, mely 300-ra bővíthető) építése.

Dél-Dunántúli Regionális
Energiaügynökség felállítása
Somogy Megye, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
A klímaváltozás megfékezése érdekében az Unió legfontosabb céljai közé emelte az
energiahatékonyság és megújuló energiaforrások arányának növelését. A célok teljesülését a tagállamoknak kell biztosítaniuk, ami helyi szintű beavatkozásokat tesz szükségessé. Ehhez járult hozzá a DDRFÜ Nkft 2012-2014 között több olyan stratégiai dokumentum kidolgozásával, amelyek Baranya, Somogy és Tolna megye településeinek
energetikai döntéseihez nyújtanak szakmai támogatást. Kiemelkedő fontosságú ezek
közül a Dél-Dunántúli Regionális Energiastratégia, amelynek célja az energetikai fejlesztési irányok kijelölése a térség földrajzi adottságaival, energiafogyasztási jellemzőivel és a három megyei önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel összhangban. A javasolt intézkedések beépültek több – a DDRFÜ Nkft által elkészített – települési energia
akciótervbe is. A térségben azonban hiányoznak azok a szervezeti keretek és felelősségek, amelyek biztosíthatják a fenti tervezési dokumentumok végrehajtását, aktualizálását, és a beruházásokhoz szükséges pályázati források lehívását. Európai példák azt
igazolják, hogy ezeket a feladatokat egy energiaügynökség látná el hatékonyan. A
munkát regionális szinten szükséges koordinálni, mivel nem szabad figyelmen kívül
hagyni azokat a szinergiákat, amelyek több megye területét lefedő erőforrások kiaknázásából származnak. Az energiaügynökség feladatai között szerepel a szakpolitikai
döntések előkészítése, adatbázis építés / adatelemzés, energiamenedzsment, projektgenerálás és -menedzsment, hatásvizsgálat, energia audit, finanszírozással kapcsolatos tanácsadás, feltöltődő alap létrehozása, energia-beszerzés, képzés és szemléletformálás. Az EMT kapcsolódása mind a megyei koncepcióhoz, mind a TOP-hoz biztosított: A Somogy Megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt határozott meg, melyek közül „A megye belső erőforrásainak fenntartható hasznosítása az ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontok figyelembe vételével” eléréséhez járul hozzá közvetlenül. Tematikus céljai közül a közösségi önellátás elősegítésének szorgalmazása,
és a vidéki térségekben lakók életminőségének javítása kapcsolható működéséhez. A
cél magában foglalja a helyi közösségek, település csoportok független energiaellátásának kialakítását, ösztönzi a helyben fellelhető megújuló energiaforrások felhasználását. Az EMT az alábbi TOP prioritásokhoz kapcsolódik: (1) Térségi gazdaság-fejlesztés
a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében; (3) Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken; (5) Közösségi szinten irányított
városi helyi fejlesztések (CLLD fejlesztések). Amellett, hogy a szervezet támogathatja
a megyét területfejlesztési feladatainak ellátásában, jelentős megtakarításokat is biztosíthat a megyei önkormányzat és települései energiagazdálkodásának hatékonyabbá
tételével. Ezáltal a térségben példaértékű kísérleti program születhet, mivel jelenleg
mindössze egy hasonló profilú szervezet működik hazánkban.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség felállítása

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: DDRFÜ Nkft
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Borkovits Balázs
vezető projektmenedzser
DDRFÜ Nkft, Külkapcsolati Csoport

Kapcsolattartó elérhetőségei:

borkovits.balazs@ddrfu.hu
30-4961880
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2 A fejlesztési projekt fő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
A DDRFÜ Nonprofit Kft. Magyarország elsőként megalakult regionális fejlesztési ügynöksége, amely 2007-2013-as programozási ciklusban felelős volt a regionális szintű
stratégiai és operatív tervezésért, a Dél-Dunántúli Operatív Program közreműködő
szervezeti feladatainak ellátásáért, fejlesztési ötletek projektekbe illesztésért, uniós
forrásokból finanszírozott projektek generálásáért és menedzseléséért. Közel száz
alkalmazottal működik a három dél-dunántúli megyeszékhelyen. Alkalmazottai között
megtalálhatóak gazdasági, jogi és műszaki végzettségű szakemberek egyaránt, ami
megfelelő összetételű team-ek kialakításával változatos feladatok megoldására teszi
alkalmassá a szervezetet.
Az energiaügynökség működése finanszírozási okok miatt projektcég jellegű. Ezért a
likviditás biztosításához folyamatosan szükség van új projektek kidolgozására, a futó
pályázatok menedzselésére és megbízások elnyerésére. Ezeknek a feladatoknak az
ellátásához olyan alkalmazottakra van szükség, akik jól ismerik a hazai és nemzetközi
pályázati rendszerek felépítését, megfelelő projektmenedzsment tapasztalattal és kiterjedt partnerkapcsolatokkal rendelkeznek új projektek generálásához. Az energiaügynökségnél egyszerre van szükség műszaki (gépész- vagy villamosmérnök) és gazdasági végzettségű alkalmazottakra, akik megfelelő angol nyelvtudással és számítógépkezelői ismeretekkel rendelkeznek. A DDRFÜ Nkft rendelkezik a felsorolt végzettségű
alkalmazottakkal, akik közül többen tapasztalatot is szereztek energiaügynökség jellegű tevékenységek megvalósításában (energetikai adatgyűjtés és elemzés, energiastratégiák és SEAP-ok kidolgozása, önkormányzati energiamenedzsment workshopok
szervezése, stb.).
A DDRFÜ Nkft kollégái a DDOP közreműködő szervezeteként jelentős tapasztalatra
tettek szert a projektek összeállításával és menedzselésével kapcsolatos kihívások
megoldása terén. Alkalmazottai így saját projektek menedzselésére kiválóan alkalmasak. Emellett az ügynökség Külkapcsolati Csoportja korábban is szerteágazó területeken végzett projektmenedzsment feladatokat – gyakran, mint nemzetközi konzorciumok koordinátora (energetikai témában pl. MANERGY, V-Educa).

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
A DDRFÜ Nkft kapcsolódó szakmai tapasztalataira főként a MANERGY nevű nemzetközi projekt keretében tett szert, amely 2014 júliusában zárult le. A projekt vezető partnerekét felelt a tevékenységek megfelelő végrehajtásáért, a partnerszervezetek irányításáért és elszámolási kötelezettségek teljesítéséért az EU felé. Összeállította az
energetikai elemzések struktúráját, összegyűjtötte a projektpartnerek javaslatait, gondoskodva ezáltal a projekt transznacionális jellegének megőrzéséről. Az DDRFÜ Nkft
célja az volt, hogy a helyi döntéshozók számára átfogó képet nyújtson a régió megújuló
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energiaforrás-potenciáljáról, segítve őket a helyi önkormányzatok energiaszükségletét
leghatékonyabban kielégítő energiamenedzsment-módszerek kiválasztásában. Ennek
érdekében kidolgozta a régió energiastratégiáját és megvizsgálta egy regionális energiaügynökség felállításának feltételeit.
Az energiaügynökség működését segíti továbbá a DDRFÜ Nkft V-Educa nevű horvátmagyar projektjében kidolgozott képzési anyag és módszertan is, amely zéróenergiás
házak kivitelezésével kapcsolatban nyújt ismereteket. A projektben emellett telepítésre
kerül két okos mérőrendszer is önkormányzati épületekben, amely egy automatikusan
frissített önkormányzati energetikai adatbázis kialakításának az alapját fekteti le.

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
A DDRFÜ Nkft Külkapcsolati Csoportja szerteágazó ismeretekkel rendelkezik nemzetközi projektek menedzselése terén (PHARE, Interreg IIIC, Interreg IIIB, HU-HR IPA
Határmenti Program, Interreg IVC, CENTRAL EUROPE, South-East Europe, IEE, stb.).
Számos projektben vezető partnerként vett részt. A hazai pályázati rendszer átfogó
ismerete pedig Közreműködő Szervezeti funkciója miatt volt elengedhetetlen. Alkalmazottai így magas színvonalon képesek ellátni az energetikai témájú projektek kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatos feladatokat.
Külső projektmenedzsment igénybevételére nincs szükség.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
(Maximum 2-3 old. terjedelem)

3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A projekt célja egy olyan szervezet felállítása, amely mindhárom dél-dunántúli megye
számára nyújt energiahatékonysági szolgáltatásokat. A három megyére kiterjedő működés több szempontból is fontos: Egyrészt így használhatók ki legjobban a térség
megújuló energia adottságai és így képviselhet az ügynökség megfelelő méretű és
lakosságszámú területet ahhoz, hogy sikeresen vegyen részt a finanszírozás jelentős
hányadát biztosító nemzetközi projektekben. Másrészt a pénzügyi fenntarthatósághoz
így biztosítható a megfelelő méretű piac, amelyről megfelelő volumenű megbízás nyerhető a projektek önerejének kitermeléséhez.
A terület bemutatása kiterjed ezért a teljes Dél-Dunántúlra; Somogy Megye adatai
azonban külön is kinyerhetők a leírásból.
A Dél-Dunántúlt közigazgatásilag három megye (NUTS3 szint): Baranya, Somogy és
Tolna alkotja, amelyek a 2012. december 31-ig érvényes területi szabályozásoknak
megfelelően 25 kistérségre (NUTS4 szint) voltak továbboszthatók. A három megye
közül területileg a legnagyobb Somogy, 6035,8 km2 területén azonban csupán 328 893
fő él, összesen 245 településen. Népsűrűsége alacsony, településszerkezete elaprózott. A Dél-Dunántúl 653 településének csaknem háromnegyedét aprófalvak alkotják,
melyekben a lakosság 20%-a él. Az aprófalvak közül 342-ben az 500 főt sem éri el a
lakosság száma. Az aprófalvas településszerkezetet rendszerint kedvezőtlen gazdaságföldrajzi környezetben találjuk. Jellemző, hogy a kis lakosságszámú önkormányzatok nem rendelkeznek megfelelő szakmai és pénzügyi kapacitással energetikai jellemzőik kiértékeléséhez, a fejlesztési szükségletek meghatározásához, a beruházásokhoz
szükséges források feltérképezéséhez valamint a fejlesztések megvalósításához. Ez
jól alátámasztja az energiaügynökség létrehozásának indokoltságát: az ügynökség
alkalmazottai szakmai segítségnyújtást biztosíthatnak az önkormányzatoknak, emellett
képesek összefogni a hasonló fejlesztési szükségletekkel rendelkező településeket, és
a beruházásokat összevont projektekben, költséghatékony módon megvalósítani.
A többi megye településszerkezeti jellemzői is hasonló képet mutatnak: Baranya megye területe 4429,6 km2, népessége 397 937 fő, amely 301 településen oszlik meg. A
3703,2 km2 területű Tolna megyét 109 település alkotja összesen 238 517 fő népességgel. A kistérségek helyét 2013. január 1-től a járások vették át. Baranyában 10,
Tolnában 6, míg Somogyban 8 járás kialakítására került sor.
Somogy megyében az idegenforgalom következtében dinamikusan fejlődik a Balatonparti zóna; ennek központja Siófok. A megyeközpont, Kaposvár javuló jövedelempozíciójú és prosperáló város; a centrum térséget betöltő sávhoz kapcsolódik. KülsőSomogy területén gazdaságilag stagnáló kisvárosi központok (Tab, Lengyeltóti) találhatók. Ezek a települések önállóan is alkalmasak nagyobb volumenű energetikai fejlesztések megvalósításához. A városok térségei, valamint a Balaton menti kistérségek
fejlődésével éles ellentétben állnak azonban a Dráva-mentén tömbben sorakozó, valamint a megyék belső határain mozaikszerűen elhelyezkedő elmaradott kistérségek.
Az energiaügynökségnek elő kell segítenie az apró, gazdasági erővel nem rendelkező
kistelepülések összefogását. Az együttműködéseket a már kialakult kapcsolatokra (kö-
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zös körjegyzőség, LEADER HACS-ok, korábbi kistérségi együttműködések) érdemes
építeni. Hangsúlyos ezek közül az azonos LEADER közösségekhez tartozó települések közös energiastratégiáinak kidolgozása, erőforrásaik összevonása közös fejlesztések (pl. biomassza begyűjtés, aprítás, pelletálás) érdekében. Ezt a folyamatot a
DDRFÜ Nkft s MANERGY projekt segítségével elindította.
A régió GDP értéke a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2009-ben
az országos érték 6,5%-át tette ki (1674,9 milliárd forint), mely alapján az országos
rangsorban a régió a legutolsó helyen áll, akárcsak a korábbi 3 év tekintetében. A GDP
egy lakosra jutó értéke a Dél-Dunántúlon 2009-ben 1762 ezer forint volt, az országos
átlag 69%-a, mellyel a régiók rangsorában a 4. helyet foglalja el. Somogy Megye GDPje az uniós átlag 41%-át érte el. Ennek egyik oka, hogy a külföldi befektetések vonzása
terén a megye adottságaihoz képest nem ért el jelentős eredményeket, mely jelentősen hozzájárult a térség leszakadásához. A régió lakossági és önkormányzati energetikai fejlesztéseinek finanszírozása kapcsán nem hagyhatók figyelmen kívül a fenti tendenciák eredményeként kialakult pénzügyi helyzet: a lakosság jövedelmi helyzete, eladósodottsága valamint a regionális önkormányzatok gazdasági potenciálja, beruházási
hajlandósága. Előbbi esetében mélypontról beszélhetünk, hiszen a GfK Hungária Biztosítás piaci adatszolgáltatása szerint a lakosság megtakarítási képessége jelenleg 2004 óta - a legalacsonyabb szinten van, és a 18–69 év közötti lakosságnak már csak
16%-a rendelkezik megtakarítással. A nehezen kiszámítható gazdasági környezet, a
valutaárfolyamok és a fogyasztói árak emelkedése sok családban okoztak bizonytalanságot. Mindez tükröződik a megtakarítási célok és a megtakarítási eszközök választásában is. A finanszírozási helyzet a régió költségvetési szférája esetében sem mutat
pozitív képet. Az önkormányzatok finanszírozása és konszolidáció előtti adósságállománya a gazdasági válság elhúzódásával, az ország eladósodottságával párhuzamosan folyamatos növekedést mutatott. Mindez szintén jelentős gátja a szükséges, települési szintű energetikai beruházások elvégzésének: a közintézmények energetikai
korszerűsítésének, a tömegközlekedés fejlesztésének és lakossági beruházások támogatásának. Nagyobb támogatási intenzitású pályázatok ismerete és a sikeres pályázás ezért nélkülözhetetlen eszköz a fejlesztésekhez.
A foglalkoztatottságot jellemző tendencia, hogy a 2010-es évtől eltekintve folyamatosan csökken a foglalkoztatottak létszáma, és nő a munkanélküliek és álláskeresők tömege. A munkaerő-kereslet tartós visszaesése mellett az országos tendenciát követve
a régióban is jellemző a közmunkaprogramok kiszélesítése. Ez a jellemző megfelelő
közmunkák elrendelésével azonban a régió energiaellátásának decentralizációját,
önállósodását is elősegítheti: közmunkások segítségével például nagymennyiségű
apadékfa, zöldhulladék begyűjtését is biztosítani lehet, amely megfelelő feldolgozás
után biomassza kazánok tüzelőanyagaként hasznosítható.
A megújuló energiaforrások közül a térségben a biomassza típusú primer energiaforrások készletei a legnagyobbak (energiaültetvények, bioetanol és biodízel alapanyagok), ahol jelentős nagyságú, biomassza termelésre is alkalmas területek találhatók.
Emellett kiválóak a geotermikus adottságok, valamint a napenergia hasznosításának
lehetősége. Az energetikai fejlesztések során a településeknek és az energiaügynökségnek ezekre az energiaforrásokra érdemes koncentrélniuk.
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3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
Az energiaügynökség megalapítása kapcsán 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv rendelkezik. Azonban amennyiben az ügynökség a DDRFÜ Nkft
szervezeti keretei között kerül kialakításra, abban az esetben cégalapításra nincs
szükség.

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
Az energiaügynökség céljait, szolgáltatás portfólióját uniós és nemzeti szabályozások
befolyásolják. Az Európai Unió energiapolitikájának legfontosabb célja a versenyképes
belső energiapiac megteremtése, az ellátásbiztonság garantálása, az importfüggőség
csökkentése és a megújuló energiaforrások részarányának növelése mellett. Magyarországnak uniós tagállamként az energetikához kapcsolódó jogalkotásban igazodnia
kell ehhez a célkitűzéshez és meg kell felelnie az EU stratégiai dokumentumaiban szereplő követelményeknek. Ezek alapját az Európa 2020 stratégia fekteti le. A tíz évre
szóló növekedési stratégia célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeinek megteremtése. A stratégia célkitűzései kiterjednek a foglalkoztatás, az oktatás, a kutatás-fejlesztés, a társadalmi befogadás és a szegénység enyhítése, valamint
az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energiaügy területére. Utóbbi témában az
alábbi célokat fogalmazza meg 2020-ra a dokumentum:
• Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-kos csökkentése az 1990-es
szinthez képest (ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését);
• A megújuló energiaforrások arányának 20%-ra történő növelése (a kitűzött megújuló
részarány tagállamonként eltérő), emellett tagállamonként egységesen 10%-os
megújuló energia részarány a közlekedési szektorban;
• Az energiahatékonyság 20%-kos javítása.
Legfontosabb kapcsolódó uniós irányelvek:
• Az Európai Parlament és a Tanács 2006/32/EK irányelve az
végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról;

energia-

• Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve az épületek energiahatékonyságáról;
• Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről;
• Az Európai Parlament és a Tanács 2009/29/EK irányelve a 2003/87/EK irányelvnek
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról;
• Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve a szén-dioxid geológiai
tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a
2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról;
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• Az Európai Parlament és a Tanács 2009/406/EK határozata az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről;
A hazai szabályozások a fenti uniós direktívák megvalósítását szolgálják. Az Országgyűlés a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitika irányelveit 40/2008.
(IV. 17.) OGY határozatban definiálta. Eszerint az ország hosszútávra szóló elsődleges
céljai az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság. Kijelenti, hogy a
célok elérése érdekében a fajlagos energiafelhasználás csökkentésén, a megújuló
energiaforrások és a hulladékból nyert energia arányának növelésén, környezet- és
természetbarát technológiák fokozatos bevezetésén keresztül hozzá kell járulni a fenntartható fejlődéshez. Hozzáteszi, hogy a célok elérését az állami támogatási politika
eszközeivel, továbbá az Európai Unió által Magyarország részére rendelkezésre bocsátott forrásokkal is elő kell segíteni.
A magyar kormány 2011 őszén fogadta el a Nemzeti Energiastratégia 2030 című dokumentumot, amely a 2030-ig javasolt energiapolitikai intézkedéseket és 2050-ig tartó
kitekintést tartalmaz.
A fent ismertetett, megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló,
2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. számú melléklete Magyarország
számára 13%-os célt irányzott elő a megújuló energiaforrásokból előállított energia
részarányára a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban. A Nemzeti Megújuló
Energia Hasznosítási Cselekvési Terv ezt meghaladó, 14,65%-os megújuló energia
részarányt jelölt ki bruttó végső energiafelhasználásban 2020-ra.
Az Európai Unió tagállamainak az Európai Bizottság által meghatározott tartalmi és
formai követelményekhez igazodva Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervet
kellett készíteniük a 2008 és 2016 közötti időszakra. Ezen kilencéves időszak alatt öszszesen 9%-os energia-megtakarításra törekednek a végfelhasználásban. A Cselekvési
Terv összesen 57,4 PJ megtakarítást irányoz elő Magyarország végső energiafelhasználásában 2016-ra. A felsorolt intézkedések között megtalálhatók az épületek energiahatékonyságának javítására irányuló lakossági, közintézményi és vállalati beruházási
támogatást nyújtó programok, hatékonyabb háztartási és irodai gépek elterjesztését
célzó, főként beruházástámogatás-jellegű programok, továbbá jogszabály-alkotási feladatok és szemléletformálással kapcsolatos intézkedések is. A kormány 2011. október
25-én elfogadta Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervét,
amely a rendelkezésre álló források hatékony felhasználására vonatkozó intézkedéseket tartalmazza, a lehető legnagyobb megtakarítás elérése érdekében a végső energiafelhasználásban a 2008-2016-ig tartó időszakban.
Kapcsolódik továbbá a projekthez a Nemzeti Vidékstratégia, amely célként fogalmazza
meg, hogy a vidéki térségek a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével a lehető legnagyobb mértékben maguk állítsák elő, termeljék meg energiaszükségletüket.
A dokumentum kiemeli, hogy a vidék fenntartható energiagazdálkodásának alapját az
energiaigény jelentős abszolút mértékű csökkentése (energiatakarékosság) jelenti.
Közvetetten kapcsolódik a projekthez a Nemzeti Erdőprogram, az Országos Területfejlesztési Koncepció és a Befektetés a jövőbe- Nemzeti KFI-stratégia 2020.

12

13

4 A fejlesztési projektindoklása
A klímaváltozás megfékezése érdekében az Európai Unió legfontosabb céljai közé
emelte az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások arányának növelését, valamint az ezek eredményeként elérhető üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését.
Az uniós célok teljesülését a tagállamoknak kell biztosítaniuk, ami a gyakorlatban helyi
szintű beavatkozásokat tesz szükségessé. Magyarország kevés fosszilis erőforrással
rendelkezik, ellenben kedvező adottságokkal bír bizonyos megújuló energiaforrások
(nap- és geotermikus energia, biomassza) felhasználását illetően, továbbá komoly potenciál rejlik a lakossági és ipari energiahatékonyságban is. Ezek kiaknázásának előkészítésére törekedett a DDRFÜ Nkft az általa koordinált MANERGY projekt keretében
több olyan stratégiai dokumentum kidolgozásával, amelyek Baranya, Somogy és Tolna
megye településeinek energetikai döntéseihez nyújtanak szakmai támogatást. A régió
energetikai fejlesztéseinek alapvető irányait a Dél-Dunántúli Regionális Energiastratégia 2014-2020 jelöli ki, amelynek céljai a térség földrajzi adottságaival, energiafogyasztási jellemzőivel és a három megyei önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel összhangban kerültek kialakításra. A stratégia által javasolt intézkedések ezt követően beépültek az Ügynökség által elkészített fenntartható energia akciótervekbe is. A dokumentumok a fenntartható energiagazdálkodás kihívásaira reagálva számszerűsített
formában ismertetik az adott terület energiafogyasztási jellemzőit, energiaforrás potenciálját, majd javaslatokat fogalmaznak meg az energia-hatékonyság javítása, valamint
a fosszilis- és megújuló energiaforrások megfontolt hasznosítása kapcsán.
A Dél-Dunántúlon azonban egyelőre hiányoznak azok a szervezeti keretek, kompetenciák és felelősségek, amelyek biztosíthatják a fenti tervezési dokumentumok végrehajtását, aktualizálását, és a kapcsolódó beruházásokhoz szükséges pályázati források
lehívását. A stratégia végrehajtását regionális szinten szükséges koordinálni, mivel
nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a szinergiákat, amelyek a települések közigazgatási határán túllépő, több település területét lefedő erőforrások kiaknázásából
származnak. Figyelembe kell venni emellett a közös beruházásokból adódó költségmegosztási lehetőségeket is, amelyek rövidebb megtérülési időket eredményezhetnek.
A fejlesztésekhez komplex információs szolgáltatásra van szükség, frissítve a mérési
adatokat, ismertetve az elérhető pénzügyi forrásokat, együttműködési lehetőségeket,
javasolt technológiákat.
Az EMT olyan szervezet létrehozását alapozza meg, amely elősegíti Baranya, Somogy
és Tolna megye közintézményei, ipari és lakossági fogyasztói valamint a közlekedés
energiahatékonyságának növelését és a fosszilis energiaforrások minél nagyobb mértékű kiváltását. Így amellett, hogy támogatná a három megyét területfejlesztési feladatainak megvalósításában, jelentős megtakarításokat is biztosítana a megyei önkormányzatok és településeik energiagazdálkodásának hatékonyabbá tételével. Ezáltal a
Dél-Dunántúlon példaértékű kísérleti program születne, mivel jelenleg mindössze egy
hasonló profilú szervezet működik hazánkban.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
(Maximum 4-5 oldal terjedelem)

5.1 A fejlesztési projekt célja
A Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség létrehozásának célja:
• a megújuló energiaforrások fenntartható kiaknázását segítő regionális együttműködések és szinergiák kialakítása,
• a régió energiafogyasztásának mérséklése energiahatékonysági eljárások alkalmazásával,
• mindehhez kapcsolódóan a fogyasztók ösztönzése környezetbarát és energiahatékony technológiák alkalmazására.
A régió energetikai helyzetelemzését, potenciál-felmérését és a fenti célok elérése érdekében szükséges lépéseket ismerteti a Manergy projekt keretében kidolgozott DélDunántúli Regionális Energiastratégia. Az energiaügynökség szaktanácsadói feladatokat ellátó információs pontként működik annak érdekében, hogy biztosítsa a regionális
energiastratégia minél hatékonyabb végrehajtását, hozzájárulva a régió energiaimportfüggőségének csökkentéséhez és az ellátásbiztonság növeléséhez. Csomópontként
fogja össze a régió energetikai szereplőit és nagyfogyasztóit, kapcsolatot tart az oktatási- és kutatóintézetekkel, érintett hatóságokkal. Az ügynökség tevékenysége a Nemzeti Energiastratégiában foglalt célok megvalósítását is elősegíti.

5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
Az energiaügynökség felállítása az alábbi Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójában szereplő fejlesztési prioritásokhoz és intézkedésekhez kapcsolódik:
V. prioritás: A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye
lakosságának életminőség javítását elősegítő környezetgazdálkodási beruházások
támogatása
Kapcsolódó intézkedések:
-

Energia hatékony és megújuló energiaforrásokat használó termelési technológiák
alkalmazásának ösztönzése;

-

A megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó
rendszerek elterjesztése;

-

A mezőgazdasági termelésre gazdaságosan nem hasznosítható területeken biomassza termelő ültetvények létesítése;

VI. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása
Kapcsolódó intézkedések:
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-

A periférikus térségekben az elszegényedés megállítását és a munka világába
történő reintegrációt szolgáló, helyi adottságokra épülő élőmunka igényes tevékenységek támogatása;

VII. prioritás: Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés
Kapcsolódó intézkedések:
-

Integrált településfejlesztési akciók támogatása;

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A fejlesztés a TOP alábbi prioritásaihoz illeszkedik:
-

Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

-

Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

-

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

A fejlesztés TOP prioritásaihoz, intézkedéseihez való illeszkedése, valamint a kapcsolódó indikátorhoz való hozzájárulás az alábbi módon biztosított: Az operatív program
fejlesztéspolitikai céljai között említi a „Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához
szükséges helyi feltételek biztosítását”, melynek eleme az önkormányzati épületek
energiahatékonyságának javítása a hatékony településüzemeltetés és a széndioxid
kibocsátás csökkentése érdekében.
A fenti stratégiai célhoz fejlesztési irányként jelöli ki az „Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérést kiemelten a városi területeken”, amely kapcsán kiemeli a
közösségi fejlesztés fontosságát, a geotermikus és biomassza potenciál kiaknázását,
valamint a települési önkormányzatok tulajdonában vagy fenntartásában álló épületek
energiahatékonyságának növelését, energiatakarékosságot és a megújuló energia
felhasználásának arányát növelő, a CO2 kibocsátás mérséklését szolgáló fejlesztések
jelentőségét. A TOP fontos szerepet vállal a helyi megújuló energetikai adottságokra
épülő, önkormányzatok által koordinált térségi energetikai programok megvalósításában (beleértve helyi, autonóm ellátási, energetikai rendszerek kialakítását is), amelyek
a CO2 emisszió csökkentésén túlmenően biztosítják az erőforrás-hatékony gazdaság
előmozdítását, a térségben működő vállalkozások működési költségeinek csökkenését,
ezáltal versenyképességük és foglalkoztatási képességük növelését. Az önkormányzatok energiatudatos működését és aktív szerepvállalását hivatott elősegíteni a TOPból támogatható Fenntartható Energia Akcióprogramok kidolgozása is. Tapasztalataink
szerint azonban ezeket a feladatokat a települési önkormányzatok kapacitáshiány miatt
nem tudják önmaguk ellátni, szakmai segítségre tartanak igényt (ld. célcsoport bemutatása), ami indokolja az energiaügynökség felállítását.
Az említett beruházási prioritás kapcsán az energiaügynökség „A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése” egyedi célkitűzéshez járul hozzá. Közös eredménymutatók tekintetében a „A megtakarított energia mennyisége” és „A megújuló energiaforrásból előállí-
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tott energiamennyiség a teljes bruttó energiafogyasztáson belül” célértékeinek elérését
segíti elő.
Az energiaügynökség elősegíti „Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban,
beleértve a középületeket és a lakóépületeket is” beruházási prioritás céljainak megvalósulását is. Kapcsolódó intézkedés: „A települési önkormányzati intézményekben,
ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás,
valamint a helyi alkalmazkodás támogatása. Az energiaügynökség tevékenységével
önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú épületek által felhasznált energiamennyiség csökken, az energiahatékonyság nő; ezzel összefüggésben a helyben
előállított megújuló energia felhasználásának részaránya nő. Kapcsolódó programspecifikus eredmény-mutatók: Primer energia felhasználás (csökkenés), A megújuló
energiaforrásból előállított energiamennyiség a teljes bruttó energia-fogyasztáson belül
(növekedés). A DDRFÜ Nkft az elmúlt három évben jelentős tapasztalatot szerzett a
prioritás alatt felsorolt intézkedések megvalósításában (Fenntartható Energia Akciótervek készítése, kampányok, képzések szervezése).
Közös és program-specifikus kimeneti mutatók tekintetében hozzájárul az alábbi három
mutató célértékeinek eléréséhez: középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának
csökkenése (kWh/év), további kapacitás megújuló energia előállítására (MW), üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tCO2e).

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt átfogó célja elősegíteni Somogy megye energiafogyasztásának csökkentését,
amely egyaránt hozzájárul a hazai szén-dioxid kibocsátás mérsékléséhez, a térség
energiafüggőségének csökkentéséhez, valamint a megye intézményeinek, a megye
területén működő önkormányzatoknak és a megye lakosságának energetikai kiadásainak redukálásához. A kiadások csökkentése az energiaszegénység visszaszorulását
és az életszínvonal emelkedését eredményezi.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projekt konkrét célja egy energiaügynökség felállítása, amely hatékony szakmai segítséget biztosít a megye energiafogyasztói számára energiahatékonyságuk fokozása
és a megújuló energiaforrások bevonása terén.
Az energiaügynökség célja működésével hozzájárulni
-

Somogy megye megújuló energiaforrásainak – Baranya és Tolna megyékkel
összehangolt - fenntartható kiaknázásához,
a megye energiafogyasztásának mérsékléséhez energiahatékonysági eljárások
alkalmazásával,
mindehhez kapcsolódóan a fogyasztók ösztönzéséhez környezetbarát és energia-hatékony technológiák alkalmazására.

Az energiaügynökségnek méretgazdaságossági szempontok miatt mindhárom déldunántúli megyét le kell fednie szolgáltatásaival.
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5.1.5 A projekt célcsoportja
Az energiaügynökség működése méretgazdaságossági szempontok miatt földrajzilag a
Dél-Dunántúl területét fedi le. Az energiaügynökség célcsoportjai között egyaránt megtalálhatók a megyei és települési önkormányzatok, a kis- és középvállalkozások, valamint a dél-dunántúli települések lakossága.
Önkormányzatok: A régióban 655 település található. A MANERGY projekt keretében e
településekből képzett minta segítségével kérdőíves felmérés készült az energiaügynökséggel szemben támasztott elvárásaikkal kapcsolatban, 2013 januárjában. A felmérés eredményei támpontot adnak az önkormányzatoknak nyújtható szolgáltatások
elemzéséhez, illetve magának a szektornak, mint célpiacnak a vizsgálatához. Eszerint
a megkérdezettek jelentős százaléka (87%) igényli az épületek energiahatékonyságának növelését. A fejlesztések akadályai között említik, hogy nem férnek hozzá az intelligens technológiákhoz, illetve lakosság tájékozatlansága is komoly gondot okoz.
Igényként merül fel az Európai Unióval kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
megkönnyítése és működési támogatás nyújtása, nyilvánosság biztosítása és a forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése; 96%-uk remek ötletnek tartja a jó gyakorlatok
összegyűjtését, szeretnék megismerni más települések energiastratégiáit, energiahatékonysági és megújuló energia beruházásait. A megkérdezettek fele szerint szükséges lenne a beruházásokhoz tudományos és műszaki segítségnyújtás; az önkormányzatok közötti kapcsolattartás elősegítésének igénye is az önkormányzatok közel felénél
felmerül. Igényeiket az energiaügynökség tervezett szolgáltatásai teljesen lefedik.
Lakosság: A Dél-Dunántúlon a KSH szerint 409000 db lakóegység állt rendelkezésre a
2011. évi népszámlálás adatai alapján és az új építésű lakások száma 801 db volt
2011-ben. A lakásépítési kedv az országosnál kedvezőtlenebb. A lakosság attitűdjének, tájékozottságának és igényéinek felméréséhez a “Küszöbön a felújítás” program
keretén belül 2012-ben, a Közép-Magyarországon kívüli felnőtt lakosság körében végzett kutatás szolgált alapul. Eredményei rámutatnak, hogy az energiatudatosság, tájékozottság növekszik, de a szkeptikus attitűd is jelen van. A kérdőívre válaszolók negyede tervezi, hogy az elkövetkezendő 3 éven belül energetikai célú lakásfelújítást
végez lakóhelyén, tehát a felújítási kedv mértéke viszonylag alacsony. A felújítás oka
leginkább a felújítástól várt energiatakarékosság és rezsicsökkenés, de hasonló az
elöregedést vagy a tönkremenést említők aránya is. Az energetikai beruházásokat,
felújításokat 5% más felújításokkal együtt, 5% pedig pályázati támogatás miatt végzi el.
A beruházást tervezők a beruházásra vonatkozó információkat leggyakrabban az internetről és egyéni kutatásokból nyerik, a második legnépszerűbb információforrás a
szomszédok, rokonok, barátok, ismerősök köre. A kivitelező kiválasztásában az elsődleges segítség a szomszédok, rokonok, barátok, ismerősök köre, így az energiaügynökség szolgáltatásaival kapcsolatban tehát fontos szerep jut a „szóbeszéd” marketingnek. Emellett érzékelhető a lakossági igény a szakmai tanácsadás iránt.
Vállalkozások: A régióban 146 350 vállalkozás volt bejegyezve2010-ben, nagy részük
(73%) egyéni, 27% társas formában folytatta tevékenységét. Az energia és a környezetipar húzóágazatként jelenik meg a Dél-Dunántúli Intelligens Szakosodási Stratégiában. A piacot döntően kisszámú nagyvállalat uralja. A vállalkozások energetikai fejlesztések iránti érdeklődésének motivációja egyértelműen gazdasági jellegű. Tanácsadás,
finanszírozási forrás kiajánlása és kisebb léptékű beavatkozások (pl. meddőenergia
csökkentés, számlaaudit, közös energia-beszerzés) kisebb vállalkozások számára is
vonzó lehetőséget jelentenek.
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Az ügynökség közreműködésével a célcsoportok olyan tevékenységeket valósíthatnak
meg, mely igazodik Somogy megye területfejlesztési koncepciójában megfogalmazott
valamennyi energetikai vonatkozású célkitűzéshez és mintaértékkel bír más térségek
számára is.

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
Az energiaügynökség megalapításához szükséges üzleti terv – egy hazai és egy nemzetközi piacelemzést követően – a MANERGY projekt keretében 2014 júniusára elkészült. A dokumentum bemutatja az iparágat és a szervezet helyét a piacon, ismerteti az
energiaügynökség szolgáltatásait, szervezeti felépítését, célcsoportjait, marketing feladatait, működését és cash flow tervét.
A pénzügyi terv részletesen ismerteti az indulási és működési költségeket.
Az energiaügynökség létrehozásához a szükséges szakmai kompetencia a DDRFÜ
Nkft-nél rendelkezésre áll. A MANERGY projekt (2011-2014) végrehajtása során a
DDRFÜ Nkft további kapcsolatokat alakított ki az önkormányzati célcsoporttal, ami a
szolgáltatások bevezetését megkönnyíti. Emellett a szolgáltatásokhoz szükséges eszközök egy része is rendelkezésre áll korábbi, illetve jelenleg futó nemzetközi projektekből (oktatási tematika, mérőeszközök, módszertanok).

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
Az ügynökség létrehozásához a potenciális tulajdonosok támogató döntése szükséges.
Mivel a javasolt tulajdonosi kör a három megyei önkormányzatból épül fel, ezért a megyék közgyűlési határozatai után állhat fel a szervezet – a javaslat szerint a DDRFÜ
Nkft szervezeti keretei között, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez.
5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
Nem releváns.
5.2.2.2 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Nem releváns. Előkészítési költségként merült fe az energiaügynökség felállítását
megalapozó elemzés, nemzetközi összehasonlítás és az üzleti terv összeállítása. Ezeket a költségeket azonban a DDRFÜ Nkft a MANERGY projekt költségvetéséből fedezte.
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5.2.3 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
Nem releváns. Megvalósultak.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Az energiaügynökség az önkormányzati, vállalkozói és lakossági energiahatékonysági
fejlesztéseket támogató tanácsadó szervezet. Szolgáltatásai között megtalálható a
környezetbarát- és energia-hatékony technológiák ismertetése, az energetikai célú
befektetések ösztönzése, a közintézmények és vállalkozások támogatása energiafogyasztásuk racionalizálásában, a beruházások megvalósításához a megfelelő pályázati-, hitel- és kockázati tőkeforrások felkutatása és a források igénybevételéhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése. Az ügynökség részt vesz a három
megye energiaszükségletének és energiaelosztási lehetőségeinek összehangolásában. Szakmai vélemények kidolgozásával segíti elő a megújuló energiaforrások energiamixbe történő bevonását, az energetika szektort érintő helyi, regionális és nemzeti
szintű döntéshozatalt. Az ügynökség kiemelt hangsúlyt fektet a fenntartható energiagazdálkodással kapcsolatos ismeretek terjesztésére: szaktanácsadást, képzéseket,
szakmai workshopokat és információs napokat szervez a termelők és a fogyasztók
számára.
Az energiaügynökség működése földrajzilag a Dél-Dunántúlra fókuszál. Célcsoportjai
között egyaránt megtalálhatók a megyei és települési önkormányzatok, a kis- és középvállalkozások, valamint a régió településeinek lakossága. Szemben egyes nyugateurópai példákkal, ahol az energiaügynökségek piaci tevékenységet nem végeznek,
hanem csupán az energiatudatosság, energetikai fejlesztések promóciójára koncentrálnak, a Dél-Dunántúlon felállítandó ügynökségnek működését részben pályázatokból,
részben piaci tevékenységekből származó forrásokból kell biztosítania. Ennek oka,
hogy Magyarországon az energiaügynökségi feladatokat ellátó szervezetek finanszírozásában az állam nem vállal szerepet.

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
Az energiaügynökség eredményes működésének fontos eleme a hasonló területen
működő hazai és nemzetközi szervezetekkel való partnerség kiépítése, a velük való
együttműködés. A nemzetközi projekteket megvalósító konzorciumok kialakításához az
alapítást kezdeményező szervezetek már meglévő internacionális kapcsolatai jó alapot
szolgáltathatnak. Mind a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mind a DélDunántúli Regionális Innovációs Ügynökség számos nemzetközi projekt megvalósításában működött közre, a már kiépített kapcsolati háló megalapozhatja az energiaügynökség jövőbeni projektjeit. Érdemes megvizsgálni az energiaügynökség feladatait
támogató közös uniós pályázatokban és hálózatokban való részvétel lehetőségét.
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A magyarországi szervezetekkel való kooperáció a szakpolitikai döntések előkészítése
területén kaphat kiemelt szerepet. Indokolt lehet a hazai regionális energiaügynökségek hálózatának létrehozása az ENEREA-val történő együttműködés keretében. A
régióban tevékenykedő szervezetekkel való partnerkapcsolatok kialakítása számos
tervezett szolgáltatás esetében megalapozott lehet, úgy mint szakmai rendezvények
szervezése, szakértők közvetítése, képzéshez és szemléletformáláshoz kapcsolódó
feladatok.
A Manergy projekt keretében, 2013-ban végzett kérdőíves felmérés megvizsgálta,
hogy milyen szolgáltatásokra tartanak igényt a régió önkormányzatai energetikai projektjeik megvalósításához kapcsolódóan. A kérdőívre adott válaszok alapján a térség
önkormányzatai érdeklődnek a fenntartható energiagazdálkodás és a kapcsolódó szolgáltatások iránt, azonban szűkös anyagi lehetőségeik miatt ez a terület nem szerepel
kellő jelentőséggel költségvetésükben. Az önkormányzatok energetikával kapcsolatos
tevékenységei a rendelkezésre álló pályázati kiírásoktól vezérelve, nem pedig szakértő
által kidolgozott stratégiai mentén valósulnak meg. A legnépszerűbb szolgáltatás az
energiaaudit, a pályázatokkal kapcsolatos tevékenység, illetve az energiaracionalizálással kapcsolatos szakmai tanácsadás. Közepes érdeklődést tanúsítottak a válaszadók a stratégiai tervezés és energia-megtakarítási potenciál-felmérés iránt. Mérsékelt
érdeklődést mutattak a kitöltők a zöld beruházások, az önkormányzati alkalmazottak
számára tartott képzések és a hálózatépítés iránt. Az igényfelmérés eredményére alapozva az alábbi szolgáltatások biztosítása javasolt:
-

Szakpolitikai döntések előkészítése
Tervezés és stratégiaalkotás (P)
Regionális energiastratégia frissítése
Adatbázis építés/adatelemzés (P)
Felmérésekben való részvétel (P)
Energiamenedzsment és –racionalizálás (P)
Projektgenerálás, projektek összehangolása (P)
Megvalósíthatósági tanulmányok készítése(P)
Monitoring és Hatásvizsgálat/hatástanulmányok (P)
Pályázatírás és projektmenedzsment (P)
Energia audit és épületenergetikai szolgáltatások (P)
Megújuló energiaforrások bevonásának elősegítése a régió energiamixébe
Szakértők közvetítése/partnerközvetítés, hálózatépítés
Tapasztalatcsere, együttműködés külföldi energiaügynökségekkel
Finanszírozással kapcsolatos tanácsadás (P)
Feltöltődő alap létrehozása (P)
Energiabeszerzési kör létrehozása, közös energiabeszerzés (P)
Képzés, szemléletformálás (P)
Szakmai rendezvények szervezése (P)
Együttműködés oktatási intézményekkel a kutatás-fejlesztés területén

A tevékenységek egy része projektekből finanszírozható. További részük a piacon értékesíthető, profittermelő. Ezeket a szolgáltatásokat (P)-vel jelöltük. A vállalkozói bevétel felhasználható hazai és nemzetközi projektek önerejének fedezéséhez,
A versenytársak elemzése kapcsán megállapítható, hogy a térségben nem működik
energiaügynökségi funkciókat ellátó szervezet, így a szolgáltatások összehasonlításának alapját a profilban leginkább kapcsolható, Észak-Alföldi Regionális Energiaügy-
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nökség (ENEREA) által nyújtott szolgáltatások adják. Emellett a tevékenységi kör kisebb részeit – például pályázatírás, pályázati tanácsadás, energetikai tanúsítás – lefedő konkurens vállalkozások tevékenységei is összehasonlíthatóak. pl, HBH, OTP
Hungaro-Projekt, sbt.
Az ENEREA szolgáltatás-kínálatához képest az energiaügynökség finanszírozás területén, illetve a kapcsolódó pénzügyi kérdések területén nyújtott segítségadással tud
többletszolgáltatást nyújtani. Az energetikai célú beruházások megvalósulásának
gyenge pontja a forráshiány és a pénzügyi lehetőségekkel kapcsolatos tájékozatlanság, ez főleg a lakosság körében jelentkezik. A megtérülésszámítások és feltöltődő
alap létrehozása a lakosság energetikai célú beruházási kedvét növelik.
Az ENEREA egyik legnagyobb előnye, hogy fennállása során számos nemzetközi projektben vett részt, így ezen a téren jelentős tapasztalatra tett szert. Az energiaügynökség megalapozásában résztvevő DDRFÜ Nkft. és DDRIÜ Nkft. is rendelkezik ilyen
irányú tapasztalatokkal és megfelelő partneri körrel.
A szűkebb tevékenységi körrel rendelkező vállalkozásokkal szemben az energiaügynökség számára előnyt jelent az integráltabb szolgáltatási kör, illetve a kapcsolatrendszer hasonló területen tevékenykedő szervezetekkel. Erre jó lehetőséget biztosítanak a
régió kapcsolódó iparágait képviselő klaszterei, mint a Gépipari Klaszter, Alkalmazott
Földtudományi Klaszter, vagy a Kék Gazdaság Innovációs Klaszter.
Az épületek energetikai tanúsításában való részvétel is hiánypótló tevékenység. A térségben főleg Pécs környékén foglalkoznak energetikai tanúsítással.
Lehetséges támogatási források: nemzetközi programok, jellemzően 5% önerővel (pl.
CENTRAL EUROPE, HU-HR CBC, Interreg IVC, Danube), kutatási természetű tevékenységek esetében Horizon 2020 program, mely 100%-os támogatást biztosít.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
Tekintve, hogy az ügynökség részben közfeladatokat lát el, javasolható a közösségi
tulajdonosi szerkezet és a nonprofit jelleg alkalmazása. A Dél-Dunántúli Regionális
Energiaügynökséghez hasonló profilú szervezet országos viszonylatban mindössze
egy működik (ENEREA - Észak-Alföldi Regionális Energiaügynökség), melynek alapítói
többek között a földrajzilag érintett megyei önkormányzatok, valamint a helyi regionális
fejlesztési és innovációs ügynökségek. Területi lefedettségükből és területfejlesztési
funkcióikból adódóan a Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség tulajdonosi körébe
feltétlenül javasolt bevonni Baranya, Somogy és Tolna megye önkormányzatát.
A szervezet létrehozása kapcsán javasolt jogi forma a fenti feltételek alapján a Nonprofit Kft., azonban működtetése elképzelhető egy már működő non-profit Kft keretein
belül (DDRFÜ Nkft) is. Utóbbi megoldás jelentős költségmegtakarítást eredményez.
A javasolt induló statisztikai létszáma az első évben 4 fő, amely az alábbi munkakörökből áll: ügyvezető, hálózatosodásért és nemzetközi projektekért felelős projektmenedzser, hazai pályázatokat kezelő projektmenedzser, pénzügyi adminisztrátor. A társaság felügyeletét a taggyűlés, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló látja el, a Kft.
operatív irányítása pedig az ügyvezető feladata. Így valójában két szint különül el a
napi szintű működésben: egy döntéshozó illetve a végrehajtásért felelős menedzseri
(alkalmazotti) szint. Utóbbiak esetén a projektszemlélet érvényesül, azaz a működés
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során az egyes tevékenységekhez vagy konkrét projektekhez vannak hozzárendelve a
munkatársak.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság (millió Ft)
2015

2016

2017

Beruházási költség (a)

26,3

-

-

Éves működési
költség (b)

73

86

92

Éves működési
bevétel (c)

99,3

86

92

Nettó pénzügyi
pénzáram (c-a-b)

0

0

0

2018

2019

2020

2021

n… (15 év)

Nettó jelenérték
(NPV)

Működési költségek és működési bevételek szöveges alátámasztása (közcélú beruházás esetén jövedelemtermelés vizsgálata).

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
Az energiaügynökség felállítása nem jár negatív társadalmi hatásokkal. A projekt társadalmi hasznai az alábbiak:
1. Hozzájárulás a klímaváltozás megfékezéséhez
Az energiaügynökség minden szolgáltatásával az fosszilis alapú energiafogyasztás
visszaszorítását mozdítja elő, amelynek hatására csökken az üvegházhatású gázkibocsátás. A szolgáltatások közül kiemelendő a Polgármesterek Szövetségében vállalt területi koordinátori szerep. A Covenant of Mayors egy több mint 5400 önkormányzatot összefogó klímavédelmi kezdeményezés, amelynek tagjai vállalják, hogy
2020-ig 20%-kal csökkentik széndioxid-kibocsátásukat. A DDRFÜ Nkft 2013-ban 18
hazai önkormányzat belépését kezdeményezte és koordinálta, elkészítve a vállalt
intézkedéseket bemutató fenntartható energia akcióterveket is. Ezt a tevékenységet
folytatná Somogy megyei önkormányzatok bevonásával az energiaügynökség.
2. Környezet minőségének javítása, megóvása
Az energia-hatékonysági lépések eredményeképpen csökken a települések intézményi és lakossági energiafogyasztása. A kisebb mértékű energiafogyasztás egy
része emellett megújuló energiaforrások segítségével kielégíthető, amely kisebb
környezetterhelést jelent. Az energiaügynökség mindkét típusú intézkedés megva-
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lósulását elősegíti pályázati források lehívásával, szakmai tanácsadással, szükséges vizsgálatok elvégzésével, partnerközvetítéssel.
3. Energiaszegénység csökkentése
Az energiaszegénységnek nincs uniós szinten elfogadott definíciója. A leggyakrabban használt értelmezés szerint egy háztartás akkor tekinthető energiaszegénynek,
ha az nem képes megfelelő szintre fűteni lakását, illetve bevételeinek egy meghatározott hányadánál többet költ energiaszámláira. Az energiaszegénynek mondható
háztartások leginkább a községekben, a családi házas illetve falusias környékeken,
és a családi házban lakó háztartások közül kerülnek ki, elsősorban a nagyobb alapterületű lakásokból. Az egy fős, és nyugdíjas illetve munkanélküli családtaggal rendelkező háztartások nagyobb arányban vannak jelen az energiaszegény háztartások között, mint a teljes mintában. A probléma erősen jelentkezik Somogy Megye
leghátrányosabb térségeiben, az Ormánságban és a zsákfalvakban. A vizsgálatok
szerint átlagos esetben, ha a szóban forgó háztartások támogatást kapnának épületeik hatékonyabbá tételéhez, úgy a magas energia-megtakarítások révén ki tudnának kerülni abból a helyzetből, hogy jövedelmükhöz viszonyítva túlságosan sokba
kerülne lakásuk megfelelő fűtése. Azonban van a szegénységnek egy olyan szintje
(mélyszegénység), ahol ez már csak az épület rossz állapota miatt sem jelent megoldást. A mélyszegénységben élő háztartásokban a cél az életben maradás, a kihűlések, betegségek megakadályozása, amelynek megoldásában az önkormányzatoknak illetve az államnak az eddiginél nagyobb szerepet kell vállalnia. Az energiaügynökség hatékonyan vehet részt tüzelőkészítési (pl. brikett) programokban, fűtési
megoldások terjesztésében (pl. tömegkályha).
4. Munkahelyteremtés
Munkahelyteremtéssel főként a különböző biomassza eredetű tüzelőanyagok begyűjtése jár. Az elmúlt években több településen is vontak be közmunkásokat zöldhulladékok, venyigék begyűjtéséhez, amelyeket aprítás után különböző tüzelőkké
alakítanak (apríték, brikett). A brikettek készítésébe is bevonhatók iskolázatlan, szegényebb társadalmi rétegek. A munkák megszervezésében, alapanyagok beszerzésében az energiaügynökség koordinátori szerepet vállalhat.
Nagyobb léptékben vizsgálva a projekt munkahelyteremtő hatását érdemes megvizsgálni azokat a nemzeti szintű dokumentumokat, amelyek energiahatékonysági
intézkedéseik bemutatása mellett ismertetik azok munkahelyteremtő hatását is. Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve a 2016-ig teljesítendő 9%-os végfelhasználói energia-megtakarítás elérése érdekében tervezett intézkedéseivel akár 80 000 új munkahelyet is teremthet az építőiparban 2020-ig. Az
energiaügynökség a térség épületeinek felmérésével, építési vállalkozók kiközvetítésével járulhat hozzá a piac élénküléséhez, ami új munkahelyek létrejöttével jár.
5. Térség versenyképességének növelése
Az energiaügynökség segítheti az önkormányzatokat saját energiatermelő rendszerek kialakításában (pl. biogáz, geotermikus távfűtés, stb.). Az önkormányzat így ol-

24

csóbb energiát szolgáltathat a betelepülő vállalkozásoknak. A befektetési kedv fellendülése egy településen a helyi iparűzési adóból származó bevételt emeli.
6. Életminőség javítása, népességmegtartás
A fenti folyamatok eredményeként javulhat a megye életminősége, amely hatásra a
megyei fejlesztési koncepció is kitér: A vidéki térségekben a helyi energiatermelő
rendszerek meghonosításának hatásaként javulhat a lakosok életminősége, és a
vállalkozások gazdasági eredményei. A koncepció részletesebben a biomassza
hasznosítás hatásaival foglalkozik, megemlítve, hogy alkalmazhatóságának feltétele
gazdasági és környezetterhelési szempontból, hogy az a felhasználás közelében
legyen hozzáférhető.
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Kockázati
index (1-25)

Kockázat megnevezése

Kockázat
hatása (1-5)

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
Nem releváns.
TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Nem releváns.
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Nem releváns. Az energiaügynökség a környezeti értékek megőrzését segíti elő, tevékenysége
nem gyakorol közvetlen negatív
hatást a környezetre.
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Elnyert projektek alacsony száma 3

5

15

Szerteágazó energetikai témákban, különböző programokra megfelelő mennyiségű pályázat beadása. Pénzügyi tervezésnél tapasztalati sikerarány figyelembevétele.

Pályázati támogatások kifizetésé- 5
nek elhúzódása

4

20

Megfelelő mértékű alaptőke biztosítása az
átmeneti likviditási problémák áthidalásához.

Megbízások alacsony száma

4

12

Hosszútávú szerződések megkötése (pl.
5-8 éves épületenergia monitoring)

3

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
Nem releváns. Az ügynökség
felállításához szükséges vizsgálatok (feltételeket vizsgáló tanulmány, nemzetközi összehasonlító
tanulmány, üzleti terv) 2014 júniusában lezárultak.
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7 A fejlesztési
bemutatása

projekt

tulajdonviszonyainak

Nem releváns, a projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz.

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
Nem releváns.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
(Maximum 1-2 oldal terjedelem, projektenként)
Meg kell becsülni és bemutatni az előkészítési és megvalósítási tevékenységek időbeni és forrásigényét.

8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Fejlesztési projekt megnevezése

1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

-

26,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

………………………………

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Megvalósítási projektelem 1.

-

73

86

92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,9

86

92

Előkészítési projektelem 1. megnevezése: Induló költségek
Előkészítési projektelem 2. megnevezése

megnevezése: Működési költségek
Megvalósítási projektelem 2.
megnevezése
………………………………
Összesen:

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
Ld. 5.1.2 és 5.3.2 fejezet

1

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Fejlesztési projekt megnevezése
Előkészítési projektelem 1:

Költségigény (Ft)

Támogatás intenzitás
(%)

Önerő
(Ft)

Támogatás
(Ft)

Támogatási
forrás megnevezése

26.300.000

100

0

26.300.000

TOP

251.000.000

100

0

251.000.000

TOP

Induló költségek
Megvalósítási projektelem 1:
Működési költségek
Összesen:

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)

2

TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték
(év)

Adatforrás

Munkahelyteremtés

fő

0

4

Dél-Dunántúli
Regionális Energiaügynökség
üzleti terve

Indikátor 2. megnevezése
………………………………

2

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
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9 Kapcsolódó projektek
Az energiaügynökség felállítása nem függ más uniós vagy hazai projekt megvalósulásától.
Azonban több korábbi – lezárult és futó – pályázat segíti a megvalósítást. Kiemelendő
a CENTRAL EUROPE program által finanszírozott MANERGY projekt, melynek keretében a DDRFÜ Nkft megvizsgálta a hazai energiaügynökségi feladatokat ellátó szervezetek működését. Emellett egy nemzetközi tanulmányban a projekt szlovén, német,
lengyel, olasz és osztrák partnerei által gyűjtött energiaügynökségi példák kerültek
elemzésre. A tanulmányok alapján készítette el az Ügynökség szakemberek segítségével az energiaügynökség üzleti tervét.
A DDRFÜ Nkft törekedett arra, hogy további projektjeinek tartalmát úgy alakítsa ki,
hogy azok egy energiaügynökség egyes feladatait előkészítsék: kialakítsák a szakmai
kompetenciákat és beszerezzenek a feladatok ellátásához szükséges eszközöket. A
projektek négy tevékenységterület megalapozására adtak lehetőséget:
-

-

Oktatás:
o

STEP (Interreg IVC) projekt keretében alvállalkozóként energetikai képzés szervezése önkormányzati szakembereknek energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében (7 képzési nap, 15-25
fő, megvalósítás: 2014 szeptember – november)

o

V-Educa (HU-HR IPA CBC): DDRFÜ Nkft saját projektje keretében zéró
energiás házak építésével kapcsolatos gyakorlati képzést tart kivitelezők
számára (4 képzési nap, 3 tanulmányút, 12 fő, 2015 első féléve)

o

TREND (Erasmus+): DDRFÜ Nkft saját projektje keretében biomassza
hasznosítási technológiák közti választást megalapozó képzést nyújt
önkormányzatok számára (2015 első félév)

Okos mérés:
o

-

Fenntartható Energia Akciótervek (SEAP) kidolgozása:
o

-

V-Educa (HU-HR IPA CBC): DDRFÜ Nkft saját projektje keretében önkormányzati épületekben okos mérőket telepít és vállalja a fogyasztási
adatok monitorozását, kiértékelését (telepítés tervezett időpontja: 2014
második féléve). Az okos mérőrendszerek egy automatikusan frissített
önkormányzati energetikai adatbázis kialakításának az alapját fekteti le.
MANERGY projekt keretében a DDRFÜ Nkft szakértők bevonásával 18
település számára dolgozott ki akcióterveket, megfelelő tapasztalatokat
szerezve adatgyűjtési, -feldolgozási és –kiértékelési technikákban, valamint az energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó ÜHG kibocsátás csökkenés

Hőtechnikai vizsgálatok:
o

DDRIÚ Nkft közreműködésével: EEPannonia (HU-HR IPA CBC) projekt
keretében beszerzett termokamera alkalmazása a projekt lezárultát követően (2015. március 31)
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Az energiaügynökség felállítása az ügynökség által ellátandó feladatok révén kapcsolódik továbbá az összes Somogy megyei épületenergetikai, energiahatékonysági és
megújuló energiaforrás kiaknázását célzó projekthez.

Innovációs Paktum

Somogy megye, 2014. augusztus

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
A Dél-dunántúli régióban a K+F tevékenység súlya messze alatta marad a fejlettebb régiók hasonló adatainak. A kutatás-fejlesztés ráfordításai tekintetében érzékelhető leginkább a régió erősödő versenyhátránya.
A régióban a vállalati szektor innovációs potenciálja, a kutatóhelyek forrásfelszívó képessége erősítésre szorul. A helyi vállalkozások innovációs potenciáljának gyengesége
hosszabb távon a versenyképesség korlátjává válik, mely országos viszonylatban tovább rontja a régió eddig sem kiemelkedő gazdasági teljesítményét.
A Dél-dunántúli régió jelentős szellemi potenciállal, egyetemekről kikerül, jól képzett
szakemberekkel rendelkezik, amely azonban nincs kellően kihasználva, illetve a szakemberek megtartó képessége gyenge. A Megyei Innovációs Paktum fő feladata, hogy
a térségben működő egyetemek és kutató intézetek bevonásával kiszolgálja a legfontosabb gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, élelmiszeripar, faipar, energetika, gépgyártás, textilipar stb.) innovációs igényét és segítse a megye vállalkozások versenyképességét a K+F eredmények hasznosulásával.
A tervezett fejlesztés a Somogy megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz, valamint a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz egyaránt illeszkedik.
A fejlesztési koncepció hangsúlyozza, hogy a megyében működő vállalkozások jelentős szerepet játszanak a megyében a foglalkoztatás területén, melyet tovább kell erősíteni. Hosszú távon fontos hangsúlyt fektetni a már meglévő kutatás-fejlesztési kapacitások megerősítésére, valamint az innovációs feladatok ösztönzésére egyaránt. Ehhez
kapcsolódóan kiemelkedően fontos a térségben lévő egyetemek együttműködése. A
megye és az egyetemek közötti K+F kapcsolat megerősítése indokolt.
A koordinációs iroda a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül a 1es prioritásán belül a „Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál” intézkedéshez kapcsolódik. Az intézkedés keretében a vállalkozások
helyben maradását és sikeres működését megyei szintű befektetés- és beruházás ösztönzési program is segíteni kívánja, megyei szintű befektetés-ösztönzési szervezeti
háttér kiépítésével és az ezáltal a vállalkozások számára nyújtott komplex szolgáltatás
csomag támogatásával kiegészítve a nemzeti szintű befektetés-ösztönzési tevékenységeket. Az egyetemek bevonásával a vállalkozások szakmai segítségnyújtásban részesülve fejleszthetik innovációs képességeiket annak érdekében, hogy növeljék a
versenyképességét a térségnek.
A projekt szintén kapcsolódik a TOP 6-os tengelyén belül a 6.1.-es, „A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával” prioritáshoz.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Innovációs Paktum

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Máthé Péter, vezető projektmenedzser

Kapcsolattartó elérhetőségei:

email: mathe.peter@ddrfu.hu
tel.: +36-72-513-769
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kulcsfontosságú szereplője a régióban zajló fejlesztéseknek. A több mint 15 éves működése óta mára elismert és meghatározó szereplőjévé vált a Dél-dunántúli régió területfejlesztési politikájának. Együttműködik az európai uniós finanszírozási források felhasználásáért felelős magyar intézményrendszerrel. Az Ügynökség eddigi fennállása alatt több, mint 6300 fejlesztési elképzelést menedzselt pályázati programjaiban, melyek megközelítőleg 267 milliárd
forint támogatás felhasználását tették lehetővé.
A kedvezményezett DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügynökség) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:
Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a régió területén működő megyei önkormányzatok területi
operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére
és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére nonprofit korlátolt felelősségű
társaságot működtetnek. Ennek megfelelően az ügynökség tulajdonosai a Tftv. 17. §
(1) bekezdése alapján a régió területén működő megyei önkormányzatok.
Az ügynökség a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz
részt a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság által meghatározott feladatok
megvalósításában.
A Közreműködő Szervezethez kapcsolódó végrehajtási feladatok mellett az ügynökség
tevékenyen rész vesz a régió egészét érintő hagyományos területfejlesztési feladatok
ellátásában. Ennek nyomán a tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési tevékenységével aktív részt vállal a 2014-2020 közötti programidőszakra való felkészülésben, a
három megyét átfogó partnerség építési feladatokban, mely magába foglalja a horvát
határon átnyúló és nemzetközi projektek építését is.
Az ügynökség által végzett területi tervezési, fejlesztési feladatok:
Felkészülés a 2014-2020 programidőszak tervezési feladataira:
- részvétel a régiót alkotó megyék területfejlesztési koncepcióinak kidolgozásában és az azt követő programozásban;
- fejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák készítése a régió települései számára és részvétel ezek megalapozásában;
- részvétel a 2014-2020 közötti Európai Uniós programciklus országos tervezési
feladataiban.
A fenti tevékenységek keretében az Ügynökség aktív szakmai segítséget nyújt a megyéknek a területfejlesztési koncepcióik és operatív programjaik megalkotásában, valamint az azt követően programozásban, ahol konkrét projektek összegyűjtésével támogatja a megyék felkészülését a 2014-2020 közötti programidőszakra.
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Kapcsolódó partnerek:
-

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ)

A regionális innováció területén elért eredményekre alapozva 2008 elején a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. az innovációban és gazdaságfejlesztésben érdekelt regionális szervezetek bevonásával megalapította a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-t, mely működése óta számos hazai és
nemzetközi projektben vesz részt, legfőbb célja a regionális innováció segítése, a régiós vállalkozások innovációs aktivitásának növelése, valamint a régióban működő innovációs szervezetek szinergikus működésének biztosítása.
-

Kaposvári Egyetem

A Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Iroda hatékonyan elősegíti az
egyetemen keletkezett tudás és technológia piacra vitelét, lehetséges partnerek felkutatását, partneri kapcsolatok ápolását, kutatási eredmények üzleti hasznosítását, valamint szolgáltatást nyújt a régió vállalkozásainak és intézményeinek.1 Az innovációs és
transzferiroda küldetése az egyetemen meglévő tudásbázis láthatóvá tétele, az egyetem erősségének számító agrár és élelmiszeripari termékek piacra juttatása, az egyetem minden karán megjelenő szolgáltatás kapacitásának kiaknázása, a létrejövő termékek és szolgáltatások piacképessé tétele, olyan tudástranszfer hálózat kiépítése,
amely hazai és nemzetközi szinten is biztosítja az egyetem tudásbázisának ismertségét és elismertségét, valamint piacra jutásának elősegítését.
-

Pécsi Tudományegyetem

A Dél-dunántúli Régió legjelentősebb tudásbázisa a Pécsi Tudományegyetem, mely
kutatás-fejlesztés és innováció iránti elkötelezett. Az élettudománnyal kapcsolatos kutatások, innovációs tevékenységek elsősorban az Általános Orvostudományi Karon, az
Egészségtudományi Karon, a Klinikai Központban és a Természettudományi Karon
valósulnak meg2. Az intézmény több karán folyik sokrétű kutatói tevékenység különböző témákban. A Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központja 2005 óta áll a kutatók, hallgatók, üzleti partnerek rendelkezésére.
Küldetésük, hogy az egyetem tudásbázisát hatékonyan bekapcsolják az innovációs
folyamatokba.
-

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar

A Budapest Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának Tudásközpontja, mely az
élelmiszerlánc területén történő kutatás-fejlesztéssel foglalkozik, célja, hogy hosszútávon olyan önálló létesítménnyé váljon, mely a magyarországi élelmiszeripari gyártók és
forgalmazók számára nemzetközi klasztert hozzon létre az élelmiszerkutatás fejlesztése és innovációja területén.3
-

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

A Faipari Mérnöki Kar több kiemelkedő hazai és nemzetközi projekt résztvevője ill. koordinátora. A karon jelentős innovációs (vállalati) és alapkutatási tevékenység folyik. Az
1

Forrás: http://innovacio.ke.hu/menu/57
Forrás: Kutatás-fejlesztés és innovációs stratégia 2011-2020 http://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Kutatoegyetem/KTTK_Teljes.pdf
3
Forrás: http://elelmiszertudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=7638
2
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egyetem Innovációs Központjában különféle kutatásokat, rendszerfejlesztést, technológiafejlesztés végeznek, a kari kutatásokat koordinálják.
-

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

A kamara kiemelt tevékenységei között szerepel a vállalkozások innovációs képességének fejlesztése, ösztönzése. A SKIK innovációs tanácsadással, innovációs szakmai
klub működtetésével, innovációs-, iparjogvédelmi rendezvények, díjak és elismerések
szervezésével segíti a somogyi vállalkozások innovációs tevékenységét. Iparjogvédelmi és szellemi tulajdonjog tanácsadás keretében a SKIK szakértői a szellemi alkotások
védelmével kapcsolatos kérdések, problémák megválaszolásában áll rendelkezésre.
Megoldást nyújt a vállalkozások energiaköltségeinek csökkentésére energiaközösség
szervezésével, továbbá a vállalkozások hálózatos együttműködését segíti. A DélDunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter alapító és koordináló tagja. Az
ötletek megvalósításához szükséges pénzügyi források elérése érdekében segítséget
nyújt a finanszírozási lehetőségek feltérképezésében, valamint figyelemmel kíséri az
aktuális hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségeket.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
A DDRFÜ célja, hogy a Dél-dunántúli térség területfejlesztését elősegítse, valamint
segítse a régió európai integrációját, közreműködik a térségi fejlesztési projektek azonosításában, és azoknak a térségi szereplők egyetértésén alapuló fejlesztésében. Célja továbbá, hogy közreműködjön a hazai és más nemzetközi pályázati rendszerek lebonyolításában. Eddigi működése során számos nemzetközi programban,
projektben vett részt. Ezen feladatok során kiterjedt kapcsolatrendszerre, alapos
szakmai tapasztalatra és magas szintű kompetenciákra tett szert.
Az Ügynökség által megvalósított hazai projektek
-

Akkreditál (FAT) képzési projektek indítása;
Regionális Tőkebefektetési Alap működtetésével összefüggő feladatok;
részvétel az ENSZ Nemzetközi Fejlesztési Programja (UNDP) keretében Pécs
MJV szegregátumaira készülő stratégia kialakításában.

Az Ügynökség külkapcsolati tevékenységeinek célja a két- és többoldalú kapcsolatok
fejlesztése, partnerek felkutatása úgy a régión belül, ahogyan a határokon túl, közös
nemzetközi projektek előkészítése, szakmai megvalósítása, ill. a szükséges projektmenedzsment tevékenységek ellátása.
Az ügynökség részvételével megvalósuló jelentősebb nemzetközi projektek:
-

I3SME: Innováció bevezetése a kkv-oknál. Vezető partner: Bologna Provincia
(Olaszország). Program: Central Europe. Az projekt keretében a partnerek a
régióikban felmért összesen 800 innovatív cég adataiból adatbázist állítottak
össze, mely viszonyítási alapot ad a vállalkozásoknak saját pozíciójuk értékeléséhez. Az eredményeik más, akár külföldi vállalkozásokkal is összehasonlíthatóvá váltak, így ennek segítségével a fejlesztendő területek meghatározhatvá
váltal.

-

ICER (Innovative Concept of Eco-accommodation approach in rural Regions –
Az öko-szálláshely koncepció innovatív megközelítése a rurális térségekben). A

9

projekt vezető partnere a franciaországi Auvergne Régió Regionális Turizmusfejlesztési Bizottsága. A projektet az INTERREG IVC program támogatta.
-

Access projekt - ACCelerating regional competitivenESS and sectorbased excellence through innovation management tools and techniques
(partner: DDRIÜ Nonprofit Kft.): az Ügynökség végezte a projektmenedzsment
tevékenységeket. A projekt 2013. évben zárt. A projekt fő célja volt, hogy hozzájáruljon egy nemzetek közötti innovációs rendszer kiépítéséhez, erősítse a
regionális fejlesztési ügynökségek szerepét a regionális innovációs rendszer
előmozdítása érdekében.

-

InnoInvest – Establishing business co-operation among innovative actors
in the border region. A projekt fő célja létrehozni egy olyan szinergikus és
együttműködő határmenti régiót, mely alapja a tudás és az intenzív kölcsönhatás az innovatív gazdasági fejlődés szereplői között.

Az Ügynökség 2008. évi megalakulása óta az ellátandó feladatok mennyiségének és
súlyának megfelelően alakítja szervezeti struktúráját. Jelenleg a humán erőforrásaikat
az alábbi területekre összpontosítják: programvégrehajtás, fejlesztés, pénzügyi és
gazdasági feladatok, melyeken belül a hangsúly a megvalósításon és a megvalósult
projektek fenntartásának nyomon követésén van. Másrészt továbbra is feladatuknak
tekintik azon tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési feladatok ellátását, melyek eddig megszerzett tudásuk és tapasztalataik birtokában segíthetik a 2014-2020 közötti
programozási időszakra való minél hatékonyabb felkészülést. A feladatok elvégzéséhez a szükséges humán erőforrás kialakítása a korábbi években megtörtént.

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Az ügynökségen belül az integrált térségi fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása elsősorban a fejlesztési igazgatóság feladata. Mint ahogy a fejlesztési igazgatóság feladata a régiószervezés, a hagyományos ügynökségi típusú tervezési, projektgenerálási és -fejlesztési feladatok ellátása, hazai és nemzetközi kapcsolatok építése.
Az igazgatóság irányítja és koordinálja a tervezési, külkapcsolati és a hazai program
végrehajtási csoportok munkáját.
A projektek szakmai lebonyolításáért alapvetően a fejlesztési igazgatóság tervezési
csoportja felelős, külső projektmenedzsment igénybevételére nincs szükség.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A Dél-dunántúli régió Magyarország dél-nyugati területét lefedő (Baranya, Tolna és
Somogy megyék), az ország 15%-át elfoglaló terület. A Dél-Dunántúl 14 169 km2-nyi
területén, 2013 év elején 925 180 volt a lakosság száma. Népsűrűsége jelentősen elmarad az országos átlagtól, sőt a 7 régió viszonylatában is a legalacsonyabb. Hazánk
legnagyobb területű régiója, az ország három legritkábban lakott megyéje közül kettő itt
található. Földrajzi helyzeténél fogva a Dél-dunántúli régió Magyarország déli kapuja. A
régió nemzeti összehasonlításban a kevésbé fejlett régiók sorába tartozik.
Somogy megye területe 6 036 km2, lakónépessége 318 096 fő volt 2013. január 1-jén.
A diagramra tekintve megállapítható, hogy a megye lakossága az elmúlt évtizedben
jelentősen csökkent.
Népesség száma Somogy megyében 2000-2012 között (fő)
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A megyét 2013. július 15-ei közigazgatási beosztás szerint 8 járás alkotja (barcsi, csurgói, nagyatádi, kaposvári, marcali, tabu, fonyódi, siófoki), székhelye Kaposvár.
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Forrás: Google képtár

A somogyi népesség 37%-a a kaposvári járásban, emellett a fonyódi, siófoki és marcali
járások népességszáma meghaladja a 30 000 főt.

Népesség száma járások szerint Somogy
megyében 2013-ban (fő)
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Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis

A megye eltérő fejlettségű, nagyrészt hátrányos helyzetű területekből áll, jellemzőek az
elszigetelt aprófalvas térségek, elmarad az országos átlagtól gazdasági fejlettségi, foglalkoztatottsági, demográfiai mutatók, iskolai végzettség, átlagjövedelem, munkanélküliség tekintetében. A közlekedési kapcsolatok felújításra, bővítésre szorulnak.
Az ipar súlypontját az élelmiszeripar, a gépipar és a könnyűipar jelenti. A megye mezőgazdasági adottságai jók, különösen az erdőgazdálkodásban találhatók kiváló adottságú területek, továbbá jentős szerepet játszik a Balaton déli partja közelében található
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dél-balatoni borvidék, a mezőgazdasági termelésre alapozó feldolgozóiparnak nagy
hagyományai vannak Somogyban. A faiparban jelentős kapacitások találhatók. A fő
turisztikai vonzerőt a Balaton déli partja, a Somogyi-dombság, valamint a megyeszerte
elhelyezkedő gyógyfürdők jelentik, a vadászati, a gyógy- és falusi turizmus is kiemelkedő. Az iparban foglalkoztatottak száma csökken, főleg a textiliparban. Az ipari ágazatok közül a foglalkoztatást tekintve a villamos berendezés gyártásának és az élelmiszeriparnak van a legnagyobb súlya. Somogy megye a K+F tekintetében leginkább az
agrár innováció és az élelmiszeripar tekintetében rendelkezik lehetőségekkel.4
A kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet végző foglalkoztatottaknak a 6%-a, 3 240
fő dolgozott a Dél-dunántúli régióban, Somogy megyében csupán 584 fő. A régiók közötti megoszlást az alábbi diagram mutatja.

Kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet végző összes
foglalkoztatott tényleges létszáma 2012-ben (fő)
2 692; 5%
2 875; 5%
3 240; 6%
Közép-Magyarország
Dél-Alföld

4 012; 7%

Észak-Alföld
Közép-Dunántúl

5 493; 10%

31 961; 56%

Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl

6 213; 11%

Észak-Magyarország

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

A Dél-dunántúli régióban a K+F területen foglalkoztatottak számának átlagosan 1718%-a Somogy megyében található. A diagramból is jól látható, hogy az elmúlt években 2007-hez képest bár csekély mértékben, de növekedett (10%) a K+F foglalkoztatottak száma. Ez a megyében foglalkoztatott 112 700 fő mindössze 0,52 százalékát
jelenti.

4

Forrás: http://www.skik.hu/hu/somogyi-kereskedelmi-es-iparkamara/somogy-megye-gazdasaga-8652
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Kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet végző összes
foglalkoztatott tényleges létszáma 2007-2012 között (fő)
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

Kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet végző összes foglalkoztatottból a kutatók,
fejlesztők számának régiók közötti megoszlását az alábbi táblázatok foglalják össze.
Jól látható, hogy a 2012-es adatokat tekintve a Dél-dunántúli régió Nyugat-Dunántúlt
és Észak-Magyarországot megelőzve a régiók közül az 5. helyen áll. A KözépMagyarországi térség fejlettségének köszönhetően kiemelkedik a sorból.

KözépDél-Alföld
Magyarország
2008
2009
2010
2011
2012

20 064
20 751
21 464
22 281
22 412

ÉszakAlföld

KözépDunántúl

DélDunántúl

NyugatÉszakDunántúl Magyarország

3 100
3 133
1 763
2 190
1 878
3 410
3 187
1 854
2 134
2 008
3 461
3 073
1 624
2 049
2 137
3 586
3 150
1 918
2 075
2 113
3 418
3 160
2 322
1 993
1 894
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

1 611
1 923
1 892
1 822
1 820

A következő táblázat a Dél-dunántúli régión belüli megyei bontásban mutatja a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet végző összes foglalkoztatottból a kutatók, fejlesztők számát. A legfrissebb adatokat tekintve a régióban a kutatók 84%-a Baranya
megyében tevékenykedik, 12%-a Somogyban és mindössze 4%-a Tolna megyében.
Az összes létszámnak átlagosan a 34%-a nő. Baranya megyét kivéve a régióban
csökkent a nők aránya a kutatói létszámban.

Baranya megye
2008
2009
2010
2011
2012

Somogy megye

Tolna megye

összesen ebből nő összesen ebből nő összesen ebből nő
1 751
668
351
132
88
45
1 780
670
269
102
85
43
1 640
581
320
119
89
45
1 744
679
237
67
94
42
1 667
678
242
67
84
27
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis
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A KSH legutóbbi, 2012-es statisztikai adatai alapján a K+F területen dolgozók közül az
összes Magyarországon dolgozó kutató 39,82%-a dolgozott vállalkozási szektorban,
ez a 2008-as évhez képest 57%-os növekedést jelent. A kutatók 44,71%-a a felsőoktatási szektorban, 15,47%-a állami szektorban dolgozott.
Dél-Dunántúl
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye
Vállalkozási Felsőoktatási Vállalkozási Felsőoktatási Vállalkozási Felsőoktatási Vállalkozási Felsőoktatási
szektor
szektor
szektor
szektor
szektor
szektor
szektor
szektor
2008
2009
2010
2011
2012

1 826
1 693
1 521
1 531
1 556

243
1 487
159
278
73
303
1 456
211
180
80
364
1 267
258
201
86
393
1 354
276
138
78
390
1 380
268
150
73
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

61
57
53
39
26

11
12
20
39
49

A Dél-dunántúli régión belül Somogy megyében található a Kaposvári Egyetem, Baranya megyében pedig a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola.
A 2005 és 2012 időszakára vonatkozó adatok jól szemléltetik, hogy a régióban a felsőoktatásban résztvevő hallgatók jelentős része Baranya megyében végzett. Ez átlagosan az összes Dél-dunántúli régióban végzett hallgató 89 százalékát jelenti. Az elmúlt
majd egy évtized adatai végigtekintve a végzett hallgatók számának fokozatos csökkenése állapítható meg.

Végzett hallgatók száma a Dél-dunántúli felsőoktatásban
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A tervezett projekt a releváns jogszabályi környezetbe illeszkedik, megfelel a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvénynek, továbbá illeszkedik az innovációról,
kutatás-fejlesztést érintő törvényekhez, rendeletekhez.
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
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A törvény célja a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak megállapítása, intézményrendszerének kialakítása, ezen belül az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható
fejlődésfeltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a
társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása.
2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
A Magyarországon megvalósuló kutatás-fejlesztés és technológiai innovációra, valamint az ezekhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokra terjed ki a hatálya. Szabályozza a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos Kormányzati feladatokat, a kutatás-fejlesztés és technológiai innováció közfinanszírozású támogatását,
kutatás-fejlesztéshez és technológiai innovációhoz kapcsolódó szellemi alkotások védelmét.
A tevékenységek K+F minősítését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala végzi. A minősítést az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II.1.) Korm. rendelet határozza meg.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény határozza meg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap helyét az államháztartásban, a
forrásait, az Alap felhasználását, kezelését és ellenőrzését.
A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektekhez pályázati úton és pályázaton kívül nyújtott közfinanszírozású támogatásokat szabályozza. Meghatározza a közfinanszírozású támogatás
formáit, a támogatásra jogosultak körét, a nyílt pályázati rendszerben nyújtott támogatásra vonatkozó szabályokat, a közfinanszírozású támogatások közös szabályait, a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapra vonatkozó speciális szabályokat. Ezt a
rendeletet 2011. január 1-jei hatállyal a 296/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosította.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendeletet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére nyújtott állami támogatásokra kell alkalmazni. Meghatározza az
Alapból nyújtható támogatások kategóriáit és jogcímeit, a támogatás célját, általános
feltételeit, a támogatás mértékét, az elszámolható költségeket, részletszabályokat. Külön rendelkezik a regionális támogatásokról, a kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról, képzési támogatásról.

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
A K+F szakpolitikai háttérrel kapcsolatosan az általános törekvések EU szinten
és az EU tagállamaiban5:
EU/nemzetközi szinten kiváló egyetemek létrehozására.
Az anyagi és szellemi erőforrások koncentrálására, kritikus tömegű kutatóbázisok létrehozására a húzóágazatok területén.
Az egyetemek és a vállalkozások közötti tudás- és technológia-transzfer felgyorsítására és fokozására.
Az egyetemek és a vállalkozások közötti tudás- és technológia-transzfer felgyorsítására és fokozására.
5

Forrás: Nemzeti Innovációs Hivatal – 2011-2012 eredmények és Tervek:

http://www.nih.gov.hu/download.php?docID=24665
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Országos szinten a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia foglalja
össze a 2013-2020-as időszakra vonatkozó innovációs tevékenységeket, célkitűzéseket. A kutatásfejlesztési és innovációs stratégia középpontjában szükségszerűen a
vállalkozások állnak. stratégia is három fő elem köré rendeződik: a tudás előállítása, a
tudás felhasználása, valamint közöttük a tudás áramlása. A stratégia tervezete akadémiai, felsőoktatási, vállalati szakemberek széles körének bevonásával született, és
nemzeti szintet keretet biztosít az innovációs folyamatokhoz.
Az Európai Bizottság műszaki, tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket támogat a 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakban a Horizont 2020 program keretében. Horizont 2020 keretprogram a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére.
A projekt illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP),
mely részletesen az 5.1.2-es fejezetben kerül bemutatásra.
A projekt kapcsolódik a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz, mely a
megye hosszú távú, 2030-ig szóló céljait foglalja össze, meghatározza a megye lehetséges kitörési pontjait, főbb fejlesztési irányokat. A foglalkoztatottság növelésére helyezi a hangsúlyt, emellett a megye jövőképe szempontjából kiemeli a kaposvári egyetemi bázisára épített kutatás-fejlesztési és innovációs potenciálok helyben történő
hasznosítását a megye gazdaságának megerősítése és új munkahelyek létrehozása
érdekében. Mindehhez szorosan kapcsolódik a tervezett Innovációs Paktum.
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4 A fejlesztési projektindoklása
A projekt elsődleges célja a foglalkoztatás növelése, ezáltal a jövedelemtermelés javítása, a térség felzárkóztatása, a megfelelő adottságokkal és növekedési potenciállal
rendelkező ágazatok versenyképességének növelése, piaci felzárkózásának támogatása a tudástranszfer eszközök segítségével. A megye több ágazatban is megfelelő
adottságokkal és hagyományokkal rendelkezik, amelyek kiaknázandók. Ezek közül a
legfontosabbak: mezőgazdasági termelés terén meglévő adottságok és tapasztalatok
kihasználása, a megtermelt mezőgazdasági alapanyagokból versenyképes feldolgozott
élelmiszeripari termékek előállítása, a textil- és gépipar meglévő bázisainak versenyképesebbé tétele, turizmushoz köthető innovatív megoldások (pl. gyógyturizmus) feltárása az energetika terén, kiaknázható piaci lehetőségek támogatása az innováció eszközeivel. Ehhez a folyamathoz elengedhetetlen hangsúlyt fektetni arra, hogy a megyében a legfontosabb ágazatokban a legkorszerűbb tudás és technológia eljuthasson a
megye vállalkozóihoz.
Különösen fontos a tudásbázisok és a gazdasági szféra közötti együttműködés ösztönzése, tudáscentrumok kialakításával kapcsolatok kialakítása a megye húzóágazatainak
kiszolgálására, azok versenyképességének növelése érdekében.
A Kaposvári Egyetemet illetően elsősorban az agrár-innováció területén mutatkoznak
kiaknázatlan lehetőségek és erősíteni kell a helyi kis- és középvállalkozások bekapcsolódását is az innovációs folyamatokba.
Az élelmiszer és az agrárágazaton kívül fontos az infokommunikációs, az elektronikai
és az elektrotechnikai ipar fejlesztése, és ezért a Pécsi Tudományegyetemmel való
együttműködés.
A soproni Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kara jelenleg Magyarország egyetlen fa- és papíripari kutatóhelye. Évi százmillió forint nagyságrendű kutatási
megbízás érkezik a faipari vállalkozások mellett a régió számos jármű- és gépipari vállalatától6. Mivel Somogy megye jelentős erdőterülettel rendelkezik, az egyetemmel történő, innováción alapuló együttműködés lehetősége adott.
A régiós vállalkozások kutatási, fejlesztési aktivitása nagyon alacsony, melyet a következő ábra is szemléltet. Az összes K+F ráfordítást tekintve Dél-Dunántúl csupán az
Észak-Magyarországi régiót előzi meg a sorban. Ez az érték az összes 2012-ben történt ráfordítás 4,71%-át jelenti.

6

Forrás: http://pannonjmk.hu/tanacsadas/nyugat-magyarorszagi-egyetem-faipari-mernoki-kar-nyme-fmk
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Összes kutatási, kísérleti fejlesztési (K+F) ráfordítás 2012ben (1000 Ft)
250 000 000
225 380 835
200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

31 621 164
27 332 505

27 058 583

0

17 294 769

16 863 407 12 606 093

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis (2012-es adatai alapján)

Összes kutatási, kísérleti fejlesztési (K+F) ráfordítás 2008-2012
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis (2008-2012-es adatai alapján)

Egyetemek szerepe a K+F tevékenységekben jelentős a régió tekintetében. A régió
központja Pécs, gazdasági, szolgáltatási, kulturális, és oktatási központ is egyben. A
kutatóhelyek elsősorban pécsi koncentrációval találhatók meg, de a kaposvári kapacitások is jelentősek.
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A K+F-aktivitás területi eloszlását elemezve megállapítható, hogy KözépMagyarország fölénye megmaradt. A kutatóhelyek több mint fele ebben a régióban
található. Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország 2012-ben az utolsók a régiók csoportját képezi, melyet az alábbi Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján készített diagram is jól szemléltet.7
A kutató-fejlesztő helyek száma területi
egységenként 2012-ben (db)
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

Az alábbi két ábra az összes kutatás, fejlesztési költséget, valamint ráfordítást szemlélteti 2012-ben területi egységenként. Ezek alapján is megerősíthető, hogy a Déldunántúli térségben a legalacsonyabb a K+F tevékenységek aktivitása.

Összes kutatási, kísérleti fejlesztés költsége
2012-ben
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

7

Forrás: Kutatás-fejlesztés, 2012 - http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkut12.pdf
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A kutató-fejlesztő helyek K+F-ráfordításai területi
egységenként (ezer forint)
250 000 000

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0

Költség

Beruházás

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

A Dél-dunántúli régióban 2008 és 2012 között a K+F tevékenységekre fordított költségek az országos értékekhez viszonyítva átlagosan az összes kutatási, kísérleti fejlesztés költség 2,79 százalékát tette ki, azaz ennek az időszaknak az átlagát tekintve valamivel több, mint 7,5 milliárd forint.
Bár az értékek az országos átlaghoz képest elmaradnak, a 2008-as évtől indulva folyamatos növekedést mutatnak. Somogy megyében 2008-hoz képest 2012-re megközelítőleg 1,4 milliárd forinttal növekedett a kutatási, kísérleti fejlesztések költsége, Baranya megyében ez az érték meghaladja a 2,5 milliárd forintot.

Dél-Dunántúli régió összes kutatási, kísérleti fejlesztés költsége
2008-2012 között
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi, 2012-es adatai alapján elkészített alábbi diagram szemlélteti Baranya, Somogy és Tolna megye kísérleti fejlesztés költségeit. Ez
alapján elmondható, hogy a régión belül Baranya megyében legmagasabb a költségek
aránya.
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Összes kutatási, kísérleti fejlesztés költsége 2012-ben a
Dél-Dunántúli régióban
738 826 000 Ft,
8%

2 528 252 000
Ft, 26%

6 453 815 000
Ft, 66%

Baranya megye

Somogy megye

Tolna megye

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal – Tájékoztatási adatbázis

Összességében az elemzést tekintve megállapítható, hogy a Dél-dunántúli régió illetve
Somogy megye a K+F+I tekintetében az országos és a többi régió értékeihez hasonlítva nem rendelkezik túl jó mutatókkal. A K+F befektetéseknek alacsony a szintje, melynek okai közé sorolhatjuk a koordináció hiányát a K+F szféra és a gazdaság között,
továbbá a korlátozott képességet arra, hogy a kutatási eredmények hasznosuljanak a
gazdaságban. Mindezt figyelembe véve nélkülözhetetlen az innovációs tevékenységek
ösztönzése, a különböző érdekelt gazdasági szereplők együttműködése, tudásfejlesztése, az együttműködés koordinálása, mely folyamat szervezeti keretét a tervezett koordinációs iroda biztosíthatja.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
A tervezett fejlesztés indokoltságát mutatja, hogy kapcsolódik a Somogy Megyei területfejlesztési Koncepcióhoz, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz egyaránt. Az alábbiakban a konkrét prioritások és intézkedések kerülnek bemutatásra.

5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
A Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójában meghatározott 5 tematikus cél
közül az 1. és a 2. tematikus specifikus célhoz illeszkedik az innováció ösztönzését
hívatott projekt.
A fejlesztési koncepció az 1. tematikus specifikus célon belül (A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése)
hangsúlyozza, hogy a megyében működő vállalkozások jelentős szerepet játszanak a
megyében a foglalkoztatás területén, melyet tovább kell erősíteni. Hosszú távon fontos
hangsúlyt fektetni a már meglévő kutatás-fejlesztési kapacitások megerősítésére, valamint az innovációs feladatok ösztönzésére egyaránt. Ehhez kapcsolódóan kiemelkedően fontos a térségben lévő egyetemek együttműködése.
A koncepcióban foglalt 2. tematikus cél a „Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése”. A megye és az egyetemek közötti
K+F kapcsolat megerősítése indokolt, ugyanis jelenleg a megye csekély számú megrendelésekkel képes ellátni az egyetemeket. Ebből következően az innovációs folyamatok elindítása nagyrészt az egyetemekre hárul. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégiakeret (2013-2020) és Akcióterv (2013-2015) elemzései alapján az elmúlt
években jelentős fejlődésen ment keresztül mind a Kaposvári Egyetem, mind pedig a
Pécsi Tudományegyetem.
Mindezek alapján a tervezett projekt a megyei Területfejlesztési Koncepció alábbi
fejlesztési prioritásaihoz és intézkedéseihez kapcsolódik:
1. Tematikus specifikus célhoz kapcsolódóan:
I. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és
a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése
Kapcsolódó intézkedések:
-

Tudástranszfer és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban

II. prioritás: A somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és
szolgáltató szektorban
Kapcsolódó intézkedések:
-

Foglalkoztatás-bővítő program
K+F+I program
Vállalkozások együttműködésének támogatása

2. Tematikus specifikus célhoz kapcsolódóan:
IV. prioritás: A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása
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Kapcsolódó intézkedések:
-

Piacképes tudást biztosító, gyakorlatorientált szakképzési rendszerek kialakítása felnőttoktatás támogatása
A felsőoktatás minőségi fejlesztése Somogy megyében

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a fejlesztéspolitikai céljai között
szerepel a „Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges
helyi feltételek biztosítása”, mely a gazdasági erőforrások (elsősorban munkaerő, tudás, jövedelem vagy akár a döntéshozatal) áramlásának és folyamatainak minél hoszszabban egy-egy térségen belül tartását célozza.
Ehhez kapcsolódóan a projekt a 1.2-es prioritáshoz, a „Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál” intézkedéshez kapcsolódik.
Az intézkedés keretében a vállalkozások helyben maradását és sikeres működését
megyei szintű befektetés- és beruházás ösztönzési program is segíteni kívánja, megyei
szintű befektetés-ösztönzési szervezeti háttér kiépítésével és az ezáltal a vállalkozások
számára nyújtott komplex szolgáltatás csomag támogatásával kiegészítve a nemzeti
szintű befektetés-ösztönzési tevékenységeket.
Továbbá az intézkedés célja a helyi érdekű kis- és középvállalkozások kezdeményező
képességének fokozása kisösszegű kísérleti fejlesztések támogatásán keresztül. E
beavatkozás a térségi szintű vállalkozói kezdeményezéseket generáló intézményhálózat kiépítését, valamint a kis- és középvállalkozások megyei fejlesztési stratégiába
illeszkedő, újszerű vállalkozói tevékenységeinek alapját képező technológia és szolgáltatás fejlesztések támogatását foglalja magában. Főbb célcsoportok az érintett területek önkormányzatai (a támogatható üzleti infrastruktúrával való érintettségen keresztül), vállalkozásai és lakossága (közvetlen és közvetett módon egyaránt érintve). A
város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő város-vidék komplex projektek esetében a helyi akciócsoportok területén működő
vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek, illetve a fenti szervezetek által alkotott konzorciumok.
A projekt szintén kapcsolódik a TOP 6-os tengelyén belül a 6.1.-es, „A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával”
prioritáshoz, mely keretében többek között támogatható a paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés a mikro-, kis- és középvállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző
fejlesztéseik érdekében.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt legfőbb célja, hogy az innovációs tevékenységek bevonásával, a megyei vállalkozások helyzetének javításával a munkaképes-korú lakossága minél nagyobb
arányban rendelkezzen munkahellyel és jövedelemmel.
Cél, hogy a foglalkoztatási arány növekedjen, az inaktívak száma csökkenjen, továbbá
kiemelten fontos az is, hogy a megyében keletkező jövedelmek minél nagyobb része a
megyén belül kerüljön felhasználásra a gazdaság megerősítése érdekében.
A Somogy megyében működő mikro-, kis- és középvállalkozások fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, így nélkülözhetetlen ezen vállalkozások szerepének
erősítése. A foglalkoztatás bővítése erős helyi gazdaságon alapul és a helyi erőforrások, piacképes tudás közreműködésével valósítható meg. A foglalkoztatás mellett cél
még, hogy a vállalkozások jövedelemtermelő képessége és versenyképessége növekedjen, a kulcságazatok szereplői folyamatosan felzárkózzanak a technológiai élvonalhoz innovatív megoldások alkalmazásával.
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5.1.4 A projekt konkrét céljai
A Megyei Innovációs Paktum fő feladata, hogy a térségben működő egyetemek és
kutató intézetek bevonásával kiszolgálja a legfontosabb gazdasági ágazatok (mezőgazdaság, élelmiszeripar, faipar, energetika, gépgyártás (gépipar, elektrotechnika),
textilipar (kreatív iparok), turizmus (egészségipar) stb.) innovációs igényét és segítse a
megyei vállalkozások versenyképességét a K+F eredmények hasznosulásával. Továbbá cél az innovációs transzfer, tapasztalatcsere, szakmai tanácsadás, hálózatépítés megszervezése a megyei fókuszterületek gazdasági szereplői számára, új kutatási
és innovációs együttműködések kialakítása, a meglévő kapcsolatok erősítése, a régió
fejlődését a lehető leghatékonyabban segítse.
A Dél-dunántúli régióban célzott foglalkoztatás szempontú innovációs tevékenységek
ösztönzésére, egymás közötti együttműködés erősítésére az alábbi konkrét célok kerültek meghatározásra:
-

-

a megye számára legfontosabb iparágak versenyképességének növelésében
érdekelt szereplők (megyei és megyén kívüli) bevonása, együttműködésének
biztosítása, az együttműködés kereteinek rögzítése,
az egyes ágazatok felzárkózásához és versenyképességének növekedéséhez
kötődően megjelenő innovációs igények feltárása,
ágazati innovációs együttműködések kialakítása,
a vállalkozások, kkv-k konkrét fejlesztéseinek megvalósításában való segítségnyújtás, tanácsadás az egyetemek bevonásával,
gazdasági szereplők és intézmények számára kompetencia fejlesztése,
érintettek közötti információáramlás biztosítása,
eredmények hasznosítása.

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt célcsoportjai közé tartoznak a megyei fókuszterületek gazdasági szereplői,
megyei vállalkozások, továbbá a különböző ágazatok szereplői, akik az innovációs
folyamatokban, azok erősítésében érdekeltek. Azok a gazdasági szereplők, akik
együttműködve tevékenységeikkel hozzájárulhatnak a foglalkoztatás javításához.

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A projekt kedvezményezettje a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mely
a már meglévő szervezeti felépítésébe integrálja be az új koordinációs egységét. Szervezeti szempontból a projekt előkészítettnek tekinthető, a hatékony koordináció, tanácsadás ellátása érdekében a megfelelő alapjai rendelkezésre állnak.

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
A szervezeti egység felállításán, annak a meglévő háttérbe való integrálásán túl szükség van a szervezeti terv kidolgozására, működési elvek felállítására, a koordináció
lebonyolításában résztvevő szereplők kijelölésére, továbbá nélkülözhetetlen a stratégi-
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ai szintű megállapítások kialakítása, a megyei koordináció megszervezése és a partnerségi viszonyok kialakítása.
5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
A projekt elindításához nincs szükség engedélyekre.

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Az előkészítési tevékenységeknek nincs költségigénye.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A projekt elindításának, a szervezeti egység felállításának várható időtartama maximum 2 hónap.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Az Innovációs Paktum keretében az innovációs igények kiszolgálása, valamint a megyei vállalkozások versenyképességének javítása és K+F tevékenységek erősítése
érdekében az alábbi tevékenységeket foglalja magában a projekt:
1. Keret (előkészítő) tevékenység, Innovációs Paktum létrehozása
A projekt indításaként első lépésként a szervezeti egység felállítására kerül sor. Az új
szervezeti egység kialakításához 3 új munkavállalóra van szükség, 1 fő projektvezetőre, 1 fő szakmai projekt menedzserre, valamint 1 fő menedzser asszisztensre. A meglévő szervezeti keretbe való integrálásán túl szükség van a szervezeti terv kidolgozására, működési elvek felállítására, a koordináció lebonyolításában résztvevő szereplők
kijelölésére, továbbá nélkülözhetetlen a stratégiai szintű megállapítások kialakítása, a
megyei koordináció megszervezése és a partnerségi viszonyok kialakítása az érintettek között.
Somogy megye számára legfontosabb iparágak versenyképességének növelésében
érdekelt megyei és megyén kívüli szereplők bevonásával az előkészítő tevékenyég
részeként létrejön az Innovációs Paktum, mely keretet nyújt az együttműködés biztosításához, a közös célok, fókuszpontok meghatározásához és azok eléréséhez egyaránt. Kiindulási pontként szintén fontos definiálni az egyes szereplők részvételi lehetőségeit, rögzíteni az együttműködés kereteit. A Paktum létrehozása a közös célok megfogalmazása, a működési elvek rögzítése érdekében valósul meg. A Paktum részben
az alapító tagokból, részben további szereplők bevonásával valósul meg, a megyei
igények feltárása, ágazati elemzések elkészítése alapján.
Költség: 79 000 000 Ft
2.

Ágazati elemzések

A szervezeti keret felállítását és együttműködési keret meghatározását követően a
projekt keretében az egyes ágazatok felzárkózásához és versenyképességének növekedéséhez kötődően megjelenő innovációs igényekről, lehetőségekről átfogó, részletes
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elemzések kerülnek kidolgozásra figyelembe véve a nemzetközi piaci trendeket, az EU
fejlesztési stratégiákat és a helyi adottságokat egyaránt.
Ezen átfogó elemzések célja, hogy komplex képet adjanak a legfontosabb ágazatokra
(mezőgazdaság, élelmiszeripar, faipar, energetika, gépgyártás, textilipar, turizmus stb.)
vonatkozó trendekről, jövőbeli kilátásokról, piaci lehetőségekről, iparágba való be- és
kilépés nehézségeiről és korlátokról, valamint képet adjanak az ágazati összefüggésekről. Az ágazati előrejelzések rámutatnak a lehetséges versenyelőnyökre, elemzik
a munkaerőpiachoz való közvetlen és közvetett hozzájárulás mértékét. Összefoglalja
az ágazat bővülésének korlátaira és kihívásaira és lehetséges megoldásokat javasol.
Az elemzésekben fontos hangsúlyt fektetni az innováció alkalmazásának lehetőségeire.
Az agrár ágazatot, a hagyományokon alapuló zöldség- és gyümölcstermesztést, a kertészeti ágazat növekedését, jövedelemtermelő képességének javítását célzó, különösen az innovatív eszközök, technológiák támogatásával ösztönözni kell.
Somogy megye adottságaihoz és a meglévő tapasztalatokhoz illeszkedő feldolgozóipari ágazatokban (élelmiszeripari, faipar és feldolgozás, gépipar, fémmegmunkálás), valamint a szolgáltatások (pl. turisztika, egészségturisztika stb.) területén vannak további
fejlődési lehetőségek.
A gazdasági szereplők közötti kapcsolatok erősítése és a piacra jutás feltételeinek javítása kiemelten fontos. Mindezek megalapozására az ágazati elemzések átfogó képet
nyújtanak.
Az ágazati elemzések feladata továbbá még a Paktumban résztvevő egyetemi szereplőknek a somogyi gazdaságban hasznosítható tudásának pontos beazonosítása, illetve
további szakmai bázisok beazonosítása azon KKV igények esetében, amelyeket az
alapító Paktum tagok nem tudnak kielégíteni.
Költség: 20 000 000 Ft
3. Együttműködések kialakítása
A megye foglalkoztatási helyzetének a javítása az érintett felek, gazdasági szereplők
jól megalapozott együttműködésével lehetséges. Ennek érdekében nélkülözhetetlen a
regionális innovációt ösztönző, segítő, regionális környezet kialakítása, hálózati
együttműködés szervezése, fórumok kialakítása, innovációs szereplő hálózati együttműködésének erősítése, hosszú távú stratégiai szövetségek megalapozása.
Az ágazati innovációs együttműködés megszervezése keretében a gazdasági szereplők, vállalkozások, intézmények, oktató-kutatóbázisok közötti aktív és hatékony információáramlás kialakítása is szükséges.
Az együttműködés keretében támogatott szakértői tevékenységre is sor kerül, mely a
paktum keretében létrejövő szakmai együttműködésekhez nyújt támogatást (támogatott tanácsadói, kutatói idők) az egyes projektek előkészítő szakaszának elősegítése
érdekében. A szakértői, tanácsadói tevékenységek az egyetemek közreműködésével
valósulnak meg.
Ágazat specifikus munkacsoportok megszervezésével az igények folyamatos felmérése, információáramlás, felzárkózásban való segítségnyújtás, közös projektek kidolgozására kerülhet sor.
A kapcsolódó szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvétel az együttműködés folyamatos bővítését teszi lehetővé, mely alapja lehet közös pályázatok előkészítésének (pl. GINOP, vagy más forrásból meghirdetett pályázatok) elnyerése érdekében
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Költség: 20 000 000 Ft
4.

Kompetencia fejlesztés, szakmai tanácsadás

A kompetencia fejlesztésének kiemelkedő jelentősége van a hosszú távú működés
biztosításának tekintetében. Az innováció előtérbe helyezése biztosítja a gazdasági
fejlődés intenzív, tudásalapú formájának megalapozását.
Az innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek szakmai kompetenciáinak fejlesztése elősegíti a szolgáltatásaik színvonalának növelését. Az innovációs képességek fejlesztése, a meglévő erőforrások továbbfejlesztése tréningek keretében, kreativitásnövelő módszerek segítségével történik.
A vállalkozások számára a versenyképesség és a piacvezető szerep megőrzése érdekében elengedhetetlen a speciális szaktudás, a kreatív gondolkodás alapjainak megteremtése, szempontváltás képessége.
A tervezett tevékenység keretében a gazdasági szereplők és intézmények számára
kompetenciafejlesztő tréningek szervezésére, az innováció hasznosítását lehetővé
tevő meglapozó programok kidolgozására kerül sor, valamint az egyetemek szakmai
tanácsadással segítik a vállalkozásokat azok konkrét fejlesztéseinek megvalósításában.
Költség: 105 000 000 Ft
5. Informatikai támogató rendszer
Az érintettek közötti hatékony információáramlás biztosítására informatikai támogató
rendszer kialakítása tervezett. Olyan adatbázis, támogató rendszer létrehozása a cél,
mely az innovációs kompetencia, információ áramlásának elősegítésére, a partnerek
közötti kapcsolat fenntartására hívatott.
Cél, hogy a Somogy megyei térségben megfelelő kompetenciával rendelkező vállalkozások egy központi nyilvántartásba kerüljenek és ennek az adatbázisnak a használatával a vállalkozásoknak lehetőségük legyen gyorsan, hatékonyan, közvetlenül megtalálni leendő partnereiket, beszállítóikat.
Költség: 6 000 000 Ft
6. Az eredmények hasznosítása
A gazdasági szereplők és a kutató intézetek, egyetemek közötti együttműködés létrehozásával lehetőség nyílik hazai és nemzetközi projektekben való közös részvételre,
azok megvalósulásának elősegítésére és az eredményeinek hasznosítására (piacra
jutás, kapcsolódó innováció menedzsment szolgáltatások). Az eredményeket megsokszorozó nemzeti és nemzetközi programokban való részvétel további lehetőségeket
tárhat fel a megye és a régió számára egyaránt.
Költség: 20 000 000 Ft
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5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
Az innovációs szervezet nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát a projekt alapvető jellege közcélt szolgál, jövedelmet nem
termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés vizsgálatára nincs szükség. A közcélú, azaz nem állami támogatás esetén elérhető maximális támogatási intenzitás 100%.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A működtetés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség meglévő szervezeti
keretekében valósul meg. A meglévő szervezeti keretbe való integrálásán túl szükség
van a szervezeti terv kidolgozására, működési elvek felállítására, a koordináció lebonyolításában résztvevő szereplők kijelölésére, továbbá nélkülözhetetlen a stratégiai
szintű megállapítások kialakítása, a megyei koordináció megszervezése és a partnerségi viszonyok kialakítása az érintettek között. Az új szervezeti egység kialakításához
3 új munkavállalóra van szükség, 1 fő projektvezetőre, 1 fő szakmai projekt menedzserre, valamint 1 fő menedzser asszisztensre. A társaság felügyeletét a taggyűlés, a
felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló látja el, az operatív irányítás az ügyvezető feladata.
Az Ügynökség jelenlegi szervezeti struktúrája:
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5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Pénzügyi elemzés

2015

Beruházási költség (a)
Éves működési költség (b)
Személyi jellegű költségek
Bruttó bérköltség és járulék
Menedzser asszisztens
Szakmai projekt menedzser
Projekt vezető
Béren kívüli juttatás
Menedzser asszisztens
Szakmai projekt menedzser
Projekt vezető
Rezsi költség
Gépjármű költségek
Üzemanyaghasználat költsége

97 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
Karbantartási költség
Dologi kiadások
467 910
Kisértékű tárgyieszköz költség
256 044
Informatikai eszközök beszerzése
211 866
Éves működési bevétel (c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b) - 122 234 177
Nettó jelenérték (NPV)
- 329 526 253

2016

2017

2018

2019

2020

2021

51 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
- 76 234 177

42 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
- 67 234 177

15 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
5 000 000
- 35 234 177

15 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
10 000 000
- 30 234 177

15 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
15 000 000
- 25 234 177

15 000 000
25 234 177
17 209 183
15 730 423
3 172 663
4 491 700
8 066 060
1 478 760
492 920
492 920
492 920
7 363 746
193 338
122 547
70 791
467 910
256 044
211 866
20 000 000
- 20 234 177

A működési költségek magukban foglalják a bérköltségeket és járulékokat, béren kívüli
juttatásokat, közüzemi díjakat, valamint a gépjárműhasználat költségeit.
Személyi jellegű költségek
A projekt keretében megvalósuló koordináció megvalósítása érdekében 1 fő menedzser asszisztens, 1 fő szakmai projekt menedzser és 1 fő projektvezető alkalmazására kerül sor.
A bruttó bér és járulék a három új munkavállaló esetében az alábbiak szerint alakul:
-

menedzser asszisztens: bruttó 264 389 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás
szakmai projekt menedzser: bruttó 374 308 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás
projektvezető: bruttó 672 172 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás

Rezsi költség
Éves szinten a közüzemi szolgáltatások költsége megközelítőleg 7 millió Ft.
Gépjármű költségek
A hatékony kommunikáció, koordináció érdekében a partnerekkel való személyes kapcsolatfeltétel nélkülözhetetlen. A Gépjármű üzemanyag használat és a karbantartás
költsége éves költsége havi 400 km megtétele esetén került kiszámításra.
Dologi kiadás
A dologi kiadások a kis értékű tárgyi eszközök költségeiből, valamint a szükséges informatikai eszközök beszerzésére fordított költségekből tevődnek össze.
Éves működési bevétel
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Az innovációs szervezet nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására
kerül sor. A koordinációs iroda tevékenységeit a 4. évtől díjfizetés ellenében végzi,
mely bevétel a szervezet fenntartását, továbbműködését biztosítja. További bevételt
jelenthet a szervezetnek esetlegesen tagdíjból, egyéb pályázati forrásból származó
pénz.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
Az innovációs folyamatok társadalmi haszna lényegesen nagyobb, mint az innovatív
vállalkozások által elért saját haszon.
Térség versenyképességének növelése, életminőség javítása, népességmegtartás
Az érintett felek közötti kapcsolat erősödésének a hatására a térség versenyképessége
is erősödik, javul az életminőség, a térség fejlettebbé, a potenciális befektetők számára
vonzóbbá válik. A helyi munkalehetőségek bővítésével a térség népességmegtartó
ereje is növekszik.
Munkahelyteremtés
Az újonnan munkába állók foglalkoztatása azt is jelenti, hogy a foglalkoztatás bővülés
eredményeként szükségtelenné váló ellátások – munkanélküli segély – révén államháztartási kiadáscsökkenés jelentkezik. A projekt sikeres működtetése érdekében 3 új
munkakör kialakítása történik, így az intézmény jelenlegi munkavállalóinak köre 3 új
munkatárssal bővül.
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6 Kockázatok felmérése

Kockázati
index (1-25)

Kockázat megnevezése

Kockázat
hatása (1-5)

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

Az alábbi táblázat foglalja össze a fejlesztéssel kapcsolatos számba vehető jogi, társadalmi, környezetvédelmi, pénzügyi kockázatokat, összefüggést más projektekkel ls
OP-kal. A táblázatban az azonosított kockázatok konkrét megnyilvánulási formáját is
feltüntetjük a projekt vonatkozásában, valamint a bekövetkezés valószínűségét és a
hatás mértékét 1-től 3-ig terjedő skálán értékeltük. A bekövetkezés valószínűségének
és a hatás mértékének szorzata adja meg az ún. kockázati indexet, mely alapján látható, hogy melyek azok a kockázati tényezők, melyek kitüntetett figyelmet igényelnek. A
táblázat utolsó oszlopában mutatjuk be minden kockázat kapcsán a lehetséges kockázat kezelés, illetve megelőzési intézkedéseket.

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
Nem releváns
TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Leszakadás a globális élvonaltól,
a kutatói utánpótlás nem lesz, a
képzett szakemberek hiánya nő

Együttműködés az egyetemekkel, ahonnan folyamatos szakértői utánpótlás érkezik

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Nem releváns
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
A koordinációs iroda tevékenysége iránti alacsony érdeklődés
Kapcsolódó partnerekkel való
együttműködés
nehézségekbe
ütközik

A koordinációs szervezet tevékenységének pénzügyi fenntarthatósága nehézségekbe ütközik

2

2

3

3

3

3

6

Hatékony marketing és kommunikációs
tevékenység

6

Megfelelő együttműködés, kommunikáció
kiépítése a kapcsolódó partnerekkel a
projekt kezdetét követően, pontos feladatlehatárolások az esetleges feladatátfedések elkerülése érdekében

9

A szervezet a fenntartási időszakot követően minden tevékenységét díjfizetés
ellenében végzi, mely biztosítja annak
fenntartását

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
Nem releváns
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7 A fejlesztési
bemutatása

projekt

tulajdonviszonyainak

A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így jelen fejezet nem releváns.
Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

-

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
-

vásárlás, bérlet, vagyonkezelés kérdése, stb. amennyiben releváns
fentiek költség- és időigénye

A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így jelen fejezet nem releváns.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Projektelemek
Menedzsment költségek
Keret előkészítés, Innovációs
Paktum létrehozása
Ágazati elemzések
Együttműködések kialakítása
Kompetencia fejlesztés,
tanácsadás
Informatikai támogató rendszer
Az eredmények hasznosítása
Összesen

2015
26 000 000

2016

8

2017

26 000 000

2018

26 000 000

2019

2020

Összesen

2021

-

-

-

-

78 000 000

1 000 000

-

-

-

-

-

-

1 000 000

20 000 000
20 000 000

-

-

-

-

-

-

20 000 000
20 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

105 000 000

82 000 000

41 000 000

6 000 000
47 000 000

5 000 000
20 000 000

5 000 000
20 000 000

5 000 000
20 000 000

5 000 000
20 000 000

6 000 000
20 000 000
250 000 000

A tevékenységek jelentősebb része 2015-ben valósul meg, ugyanakkor a kompetenciafejlesztése, a szakmai tanácsadása, az eredmények hasznosítása a koordinációs
iroda felállítását követően 2021-ig finanszírozott.
A szervezet kiépítésének és a menedzsmentnek a költségek fedezésére a TOP forrásaiból az első 3 évben kerül sor. Ezt követően a koordinációs iroda a tevékenységeiből
származó bevételekből, valamint egyéb pályázati forrásokból biztosítja a fenntarthatóságát.

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A projekt megvalósításának forrását a TOP biztosítja. A tevékenységek várható támogatási intenzitása 100%-os. Az innovációs szervezet nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés vizsgálatára nincs szükség.
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Projektelemek

Menedzsment költségek
Keret (előkészítő) tevékenység
Ágazati elemzések
Együttműködések kialakítása
Kompetencia fejlesztés,
tanácsadás
Informatikai támogató rendszer
Az eredmények hasznosítása
Összesen

8

Költség-igény (Ft)

Támogatás
intenzitás (%)

Önerő (Ft)

Támogatás (Ft)

Támogatási
forrás

78 000 000
1 000 000
20 000 000
20 000 000

100%
100%
100%
100%

-

78 000 000
1 000 000
20 000 000
20 000 000

TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2

105 000 000

100%

-

105 000 000

TOP1.2

6 000 000
20 000 000
250 000 000

100%
100%

-

6 000 000
20 000 000
250 000 000

TOP1.2
TOP1.2
-

-

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)
TOP output indikátorok
A foglalkoztatás növekedése a támogatott
vállalkozásoknál

Mértékegység
Teljes munkaidő
egyenérték

Bázis érték
(2015)

10

0

9

9

Célérték
(2021)

Adatforrás

3

Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség adatszolgáltatása

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
10

A kedvezményezettnél felállított új szervezeti egység létszáma
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9 Kapcsolódó projektek
Járások projektjeihez való kapcsolódás
Somogy megye járásain belül számos projektjavaslat született „Az ipari és szolgáltató
szektor kis- és közepes vállalkozásai innovációs potenciáljának növelésére alapozott
fejlesztéseinek támogatása” stratégiai prioritáshoz kapcsolódóan.
Ezen projektötletek céljai között szerepel többek között vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés, szolgáltatási színvonal emelése, versenyképes termék előállítás, szolgáltatás, infrastrukturális- és technológiafejlesztés, kistérségi kis- és középvállalkozások
versenyhelyzetének javítása tőkebefektetéssel.
Ezek közül a Barcsi és a Nagyatádi járások javaslatai közül kerültek ki integrált húzóprojektként az innovációhoz kapcsolódóan projektötletek.
A Barcsi járás húzóprojektje a „Települési gazdasági aktivitás erősítése a működő
és barnamezős iparterületek bevonásával” című projekt, melynek célcsoportja a
járás lakossága, belföldi és külföldi agrár és ipari vállalkozások. A projekten belül az
Ipari park meglévő területének fejlesztését tervezik a volt KEMIKÁL területén, valamint
az Ipari park bővítésére tervezett terület hasznosítását befektető bevonásával.
A tervezett tevékenységek között szerepel a volt fűrészüzem működésének újraindítása, agrár feldolgozóipari vállalkozások betelepülésének előkészítése, a Mészégető
utcai iparterület hatékonyságának erősítése, tevékenységi kör bővítése. A projekt magában foglalja a Nyugati ipartelep a vasút és a Dráva part közötti területen működő
vállalkozások ipari technológiai fejlesztését, új piaci lehetőségek felkutatását – kihasználását.
A Nagyatádi járás a „Nagyatád Déli Iparterületének fejlesztése, a taranyi úti gazdasági terület, gazdasági övezeti infrastruktúra kiépítése” című projekttel a meglévő és a kialakításra kerülő termelő beruházások biztosításához, a telephelyek működéséhez szükséges infrastruktúra (víz, szennyvíz, energiaellátás, úthálózat) teljes körű
kiépítését, vonalas infrastruktúra fejlesztését, közművesítést tervez. A Déli Iparterület
közúti közlekedési feltételeinek fejlesztése, a taranyi úti gazdasági terület és a
berzencei 6809. sz. út közötti, körülbelül 1,6 km hosszú útszakasz kivitelezése a város
tehermentesítése érdekében tervezett. A termelés bővítéshez üzemcsarnok, műhelyek
kialakítására kerül sor.
Ernyőprojektekhez való kapcsolódás
A megyei tervezés kertében kidolgozott ernyőprojektek közül az Innovációs Paktum
kapcsolódik a vidéki agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának fejlesztését, a Dél-Dunántúli Regionális Energiaügynökség felállítását, valamint a faipari foglalkoztatás bővítését célzó projektekhez, melyekhez kapcsolódó ágazatok
versenyképessége a kutatás-fejlesztési tevékenységekkel és innovációs projektekkel
növelhető.

Megyei gazdaságfejlesztési
szervezet
Megyei gazdaságfejlesztési
szolgáltatási portfólió és keret létrehozása
Somogy megye, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
A Dunántúli megyék közül Somogy a fejletlenebbek közé tartozik. Somogy kisebb
részben vesz részt az ország gazdasági körforgásából, mint a hasonló méretű megyék.
A Balaton parti térséget és Kaposvárt leszámítva számottevő vállalkozási tevékenység
csak a városokban folyik. A kistelepüléseken kevés vállalkozás működik. Foglalkoztatási szempontból is hasonló a helyzet, a gazdaságilag periférián lévő településeken
kevés munkahely van, ami csökkenti a települések népességmegtartó képességét is.
Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának helyzetfeltárási része szerint ahhoz,
hogy a 15-64 év közötti korosztályban a megyei foglalkoztatás felzárkózzon az Európai
átlaghoz (68,4%), több mint 28 ezer fővel kellene bővülnie a foglalkoztatottak létszámának. A KSH 2014 I. negyedéves adatai szerint 11,8 ezer munkanélküli volt Somogy
megyébe. Tehát a foglalkoztatást az álláskeresők számán túl is bővíteni kellene, aminek tartaléka a tartósan inaktívak között található meg. Az EU-s és megyei átlagok
közötti jelentős eltérés mutatja, hogy milyen jelentős probléma a foglalkoztatottság
Somogyban. A kihívás komolysága miatt a gazdaságfejlesztési ernyőprojekt rendelkezik a legtöbb forrással.
Az ernyőprojekt keretében egy megyei működési területtel rendelkező gazdaságfejlesztési szervezet jönne létre, ami rendelkezne a szervezeti kapacitásokkal és forrásokkal, hogy a létező és létrejövő somogyi vállalkozásoknak nyújtson különböző típusú
segítséget és szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a helyi gazdaság erősödjön, a
fejlődés fenntartható legyen és legfőképpen a megyei foglalkoztatás bővülhessen.
A megyei gazdaságfejlesztési szervezet, a szolgáltatási portfólió üzemeltetőjeként információs központként és a fejlesztéseket összefogó és koordináló szervezetként működne, ami beruházás ösztönzési és piacra jutást segítő tevékenységet is folytat. Az ernyőprojekt keretében kialakításra kerül az ún. Somogy Megyei Gazdaságfejlesztési Keret. A megyei gazdaságfejlesztési szervezet nyújtana segítséget a keret
felhasználáshoz. A keret egy részének a felhasználása már nevesítve van, de egyértelmű mutatók alapján meghatározott kritériumrendszer szerint lehetne felhasználni. A
keret az elkövetkező évek során vállalkozásokat támogató célzott foglalkoztatásgeneráló hatást fejt ki. Ennek okán a keretet előre nem célszerű teljesen lekötni, ezzel
fenntartva a megyei gazdaságfejlesztő szervezet beavatkozási rugalmasságát.
Ennek az ernyőprojektnek a jellemzője, hogy a többi ágazati jellegű célzott ernyőprojekttel szemben általánosabb célrendszerrel rendelkezik. Az átfogó célok kiegészítik és
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részben átfedik egymást a speciális és a gazdaságfejlesztési ernyőprojektek között. Ez
az átfedés nem párhuzamosság. A speciális ernyőprojekteket kiegészíti, részben támogatja a megyei gazdaságfejlesztési keret eszközrendszere.
TOP illeszkedést tekintve az ernyőprojekt megvalósítása az 1.2 prioritáshoz (Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál) kapcsolódik. A
prioritás egyik fő kedvezményezettje lehet a megyei gazdaságfejlesztési szervet és
keret. A 6.2 prioritás szintén illeszkedik, mivel a gazdaságfejlesztési szervezet és keret
folytathat és támogathat megyei kiegészítő, akár ESZA-jellegű tevékenységeket.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Megyei gazdaságfejlesztési szolgáltatási
portfólió és keret létrehozása

a létrehozott szolgáltatási portfólió és gazdaFejlesztési projektfő kedvezménye- ságfejlesztési keret működésén keresztül a
zettje:
megyei vállalkozások és a jelenlegi és jövőbeli foglalkoztatottak
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

döntéstől függ, hogy melyik szervezet fogja
ellátni a gazdaságfejlesztési funkciókat

Kapcsolattartó elérhetőségei:

döntéstől függ, hogy melyik szervezet fogja
ellátni a gazdaságfejlesztési funkciókat
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kedvezményezett

2.1 Kedvezményezett bemutatása
Somogy megyében több szervezet is alkalmas lehet arra, hogy a megyei gazdaságfejlesztési szervezet funkcióit ellássa. Ezeknél a szervezeteknél többnyire megvan a tapasztalat, a szakképzettség és az emberi erőforrás is, hogy ilyen feladatot vállalhasson
magára. A meglévő erőforrások hatékony hasznosítása érdekében nem indokolt, hogy
új szervezet jöjjön létre.
A számba jöhető alternatívák elemzése
Kritériumok: intézményrendszertől független működés, szakmai tapasztalat és
tudás jelenléte (vállalkozásfejlesztési, piacra jutást segítő, export-bővítési, forráshoz jutást segítő, mikrohitelezési tevékenységek), a vállalkozásfejlesztés,
mint elsődleges tevékenység, megyei érdekeltség, a vállalkozások nem anyagi
segítése infrastruktúrával.

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ)
A DDRFÜ több éves regionális fejlesztési és közreműködő szervezeti tapasztalatokkal rendelkezik. Működése a megyén túl kiterjed Baranyára és Tolnára is.
A munkaerő létszáma (~91 fő) és képzettsége a céljainak megfelel, ugyanakkor
komolyabb megyei vállalkozásokat segítő tevékenységet (lásd fent) nem folytatott. Nem elsődleges tevékenysége a KKV szektor támogatása. A többi ernyőprojektet is figyelembe véve további profil-bővítése nem lenne feltétlen célszerű.

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVK)
Alapvető tevékenysége és működési célja, hogy segítséget nyújtson a somogyi
KKV szektornak. Az intézményrendszertől független működése és a szervezetnél rendelkezésre álló fizikai infrastruktúra (inkubátorház, előadótermek, konferenciatermek) garancia lehet, hogy a vállalkozásfejlesztés széles repertoárját
igénybe lehessen venni. Működése csak a megyét érinti. Folytat mikro hitelezési és export-bővítést támogató tevékenységet. Dolgozóinak végzettsége és a
központ tapasztalatai alapján alkalmas az ernyőprojekt céljainak megvalósítá-
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sára, ugyanakkor jelenlegi létszáma nem elegendő ahhoz, hogy a megyei gazdaságfejlesztési szervezet feladatait is ellássa.

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK)
A köztestületi formában működő területi kamara egyik legfontosabb tevékenysége, hogy a kamarai törvény értelmében a vállalkozások gazdasági önkormányzataként ellássa a Somogy megyei székhelyű vállalkozások általános
gazdasági érdekképviseletét. Az országos kamarai hálózat részeként tevékenységét önállóan, más intézménytől függetlenül végzi. Önkéntes tagsággal és a
kötelező kamarai nyilvántartási rendszeren keresztül folyamatosan fejlődő vállalkozói adatbázissal rendelkezik. Széles spektrumú gazdaság- és vállalkozásfejlesztési tevékenységei között kiemelt jelentőségű a vállalkozások forráshoz
jutásának elősegítése, az export és innovációs tevékenység ösztönzése, a vállalkozások kompetenciájának fejlesztése, a szakképzés felügyelete és a duális
képzés kialakítása. A 26 fős foglalkoztatotti létszám jelentős gazdaságfejlesztési tapasztalattal és tudással rendelkezik.

A meglévő szervezeteket megvizsgálva és a kapacitásigények alapján azt javasoljuk,
hogy a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVK) legyen a megyei
gazdaságfejlesztési szervezet.
Azonban az SMVK jelenlegi állapotában fejlesztések nélkül nem tudná a megfelelő
mértékben ellátni azt a többletfeladatot, amit az ernyőprojekt megvalósítása okozna,
ezért azt is javasoljuk, hogy a központ részesüljön a projekt keretében működési támogatásban, kapjon forrásokat a megnövekedett igények miatt szükségessé váló beruházások finanszírozására és a személyi állomány fejlesztésére (továbbképzés, training
és létszámbővítés) is, továbbá szükséges új működési mechanizmusok és keretszabályok meghonosítása. A felkészülési szakaszban indokolt lehet külső szakértők, esetleg
projekt menedzsment bevonása is.
A somogyi kamarát ugyanakkor feltétlen érdemes bevonni a gazdaságfejlesztési szervezet és keret működésének véleményezésére, akár konzorciumi partnerként. A
kamara visszacsatolást tud nyújtani a szervezet hatékonyabb célelérése érdekében.
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A fenti jellemzőket figyelembe véve nem javasoljuk, hogy a DDRFÜ a megyei gazdaságfejlesztési szervezetté váljon.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
A számba jöhető alternatívák közül itt már csak az SMVK-t és az SKIK-t érdemes ismertetni.

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVK)
A vállalkozási központban 13 fő dolgozik. Közülük többen foglalkoznak mikro hitelezéssel, pályázati menedzsmenttel, kockázatkezeléssel.
A tapasztalatokat tekintve a központ főképpen forrásszerzéssel foglalkozik, segíti a vállalkozásokat hitelhez vagy befektetéshez illetve pályázatokhoz jutni.
Ebből a tevékenységéből kiindulva rendelkezik az forrásbevonáshoz szükséges
információkkal.
Szolgáltatásaik között nyújtanak tanácsadást és üzleti információkat, hozzáférést biztosítanak szakértőkhöz és szakanyagokhoz. Képzéseket és fejlesztési
programokat nyújtanak vállalkozásoknak.
Megemlítendő még, hogy inkubátorházat is üzemeltetnek.

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK)
A kamara foglalkoztatotti létszáma 26 fő. Megalakulása óta információs és
szolgáltató központként lát el vállalkozásfejlesztési tevékenységet. Szolgáltatásai között szerepel a forráshoz jutás elősegítése a Széchenyi Kártya Program
működtetésével, pályázatfigyelő hírlevelek kiküldésével és tájékoztató rendezvények szervezésével. A vállalkozások külföldi piacra jutása érdekében végzett
tevékenységek: üzletember találkozók, tréningek, rendezvények, külföldi vásárlátogatások és szakmai utak szervezése, országos exportőr adatbázis szélesítése, nemzetközi kereskedelem témaköréhez kapcsolódó kiadványok készítése, magyar-horvát határon átnyúló projektek lebonyolítása. Ezen kívül a szolgáltatások között szerepel a hálózatos együttműködések szervezése (DélDunántúli Élelmiszer Innovációs Klaszter), üzleti tanácsadás (adózási, iparjogvédelmi, jogi, külkereskedelmi).
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2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Külső szakértő vagy projektmenedzsment
A vizsgált szervezetek (SMVK, SKIK) rendelkeznek általános projektmenedzsment
tapasztalattal, de jelen állapotukban az ernyőprojekt megvalósítása komoly kihívást
jelentene. Ezért célszerű lenne, ha külső szakértőt vagy külső projekt menedzsmentet
vonnának be az ernyőprojekt megvalósításába.

Belső projektmenedzser
Külső szakértő vagy menedzsment bevonása mellett legalább egy fő munkavállalónak
szükséges lesz a munkaidejét vagy legalábbis annak egy jelentős részét a projekt
megvalósítása körüli adminisztrációs feladatokra fordítania. (Előny, ha az illetőnek
vannak ilyen jellegű tapasztalatai.)
A belső projekt munkatársból és a külső partnerből álló projektmenedzsment lesz a
felelős az ernyőprojekt szabályos, vállalt keretek szerinti megvalósításáért. A menedzsmentet a szervezet vezetője ellenőrzi és irányítja.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
Somogy megye a Dunántúl fejletlenebb területei közé tartozik. A Balaton-parti térséget
és Kaposvárt leszámítva a megye gazdasági teljesítőképessége alacsony. A relatív
gazdaságföldrajzi elszigeteltség és az elaprózott településszerkezet hátráltató tényező.
Ezek miatt a kistelepülésekről folyamatos a fiatalok elvándorlása. Ugyanakkor az agrár
és agráripari adottságok jelentősek Somogyban.
A régión belül Somogy megye területe 6 036 km2, lakónépessége 316 901 fő, a 2013.
július 15-ei közigazgatási beosztás szerint 8 járás alkotja, székhelye Kaposvár. A megye eltérő fejlettségű, nagyrészt hátrányos helyzetű területekből áll, jellemzőek az elszigetelt aprófalvas térségek, elmarad az országos átlagtól gazdasági fejlettségi, foglalkoztatottsági, demográfiai mutatók, iskolai végzettség, átlagjövedelem, munkanélküliség tekintetében. A közlekedési kapcsolatok felújításra, bővítésre szorulnak.
Az ipar súlypontját a gépipar, a könnyűipar és az élelmiszeripar jelenti. A megye mezőgazdasági adottságai jók, különösen az erdőgazdálkodásban találhatók kiváló adottságú területek, továbbá jentős szerepet játszik a Balaton déli partja közelében található
dél-balatoni borvidék, a mezőgazdasági termelésre alapozó feldolgozóiparnak nagy
hagyományai vannak Somogyban. A faiparban jelentős kapacitások találhatók. A fő
turisztikai vonzerőt a Balaton déli partja, a Somogyi-dombság, valamint a megyeszerte
elhelyezkedő gyógyfürdők jelentik, a vadászati, a gyógy- és falusi turizmus is kiemelkedő. Az iparban foglalkoztatottak száma csökken, főleg a textiliparban. Az ipari ágazatok közül a foglalkoztatást tekintve a villamos berendezés gyártásának és az élelmiszeriparnak van a legnagyobb súlya.1

Járási adottságok
A GVI Járási Fejlettség Mutatója2 alapján megállapítható, hogy a Dunántúl hátrányos
helyzetű és gyengébben fejlett járásai közül több is megtalálható Somogy megyében.

1
2

Forrás: http://www.skik.hu/hu/somogyi-kereskedelmi-es-iparkamara/somogy-megye-gazdasaga-8652
Forrás: http://gvi.hu/data/papers/regio_2013_elemzes_140804_.pdf
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1. ábra GVI Járási Fejlettség Mutatója; Adatok forrása: Erőforrástérkép, KSH T-STAR, TMER, 2013.

A barcsi és a csurgó járások a leghátrányosabb helyzetű járások közé tartoznak.
A barcsi térségben működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezőgazdaság és a kereskedelem szerepe jelentősen meghaladja a megyei arányt, de a feldolgozóipar is jelentősebb súlyt képvisel. Ezzel szemben a szolgáltatási szektor kisebb súlylyal van jelen a térségben, ez alól csak a pénzügyi, biztosítási tevékenység képez kivételt. A barcsi térség Somogy megyében a legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci adottságokkal rendelkezik. A munkanélküliségi ráta az országos ráta közel kétszerese, a megyében a legmagasabb. 2007 és 2013 között nem volt megfigyelhető csökkenő trend a
munkanélküliségi szint alakulása tekintetében. Markánsan jelennek meg ugyanakkor a
turizmusfejlesztési igények. A csurgói járás Somogy megyében kedvezőtlen munkaerő-piaci adottságokkal rendelkezik. A járásban működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezőgazdaság kiugró arányt képvisel (megközelíti a 20%-ot, míg országosan 5% körüli az arányuk). Ezzel szemben a szolgáltatási szektorok kisebb súlylyal vannak jelen a térségben. A munkanélküliségi ráta az országos ráta közel kétszerese, a megyében a második legmagasabb. 2007 és 2013 között nem volt megfigyelhető csökkenő trend a magas munkanélküliségi szinthez képest, sőt enyhe emelkedés
mutatkozott az elmúlt 7 évben. A foglalkoztatottsági szint növelésére az ipari és agrár-
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típusú fejlesztéseken túl a járásnak adódik még egy potenciális kitörési pontja a turizmus.
A nagyatádi járás is kedvezőtlen demográfiai és gazdasági helyzettel bír, a hátrányos
helyzetű térségek közé tartozik. A járás gazdasági szerkezetében jelentős súlyt képvisel a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a kereskedelem, emellett a feldolgozóiparon
belül a gépiparban és a fémmegmunkálásban működnek jelentősebb vállalkozások.
A kaposvári és marcali járásokra egyaránt jellemző a vállalkozói és üzleti környezet
sokszínűsége. Gyakorlatilag szinte minden megtalálható, ami a nemzetgazdasági ágazatokban jelentkezik. Problémát jelent viszont az infrastruktúra felemás helyzete. A
mezőgazdasági nagyüzemek megszűnése, a feldolgozóipar visszaesése, a kézimunka
igényes növénytermesztés és állattenyésztés lecsökkenése, ezzel párhuzamban a
képzetlen vagy alul képzett nagyszámú munkaerő felszabadulása fokozott foglalkoztatási problémát jelent. További gondot jelent, hogy a bérszínvonal jóval alatta van az
országos átlagnak. A járásra egykor jellemző textilipar „felébresztése”, infrastrukturális
fejlesztése, illetve a Kaposvári járási textilipari vállalkozások szakképzési hátterének
biztosítása is csak együtt kap értelmet.
A tabi járás alapvetően mezőgazdasági jellegű. A mezőgazdasági termelésen belül
legnagyobb súllyal a hagyományos szántóföldi növénytermesztés bír. A térségi ipartelepítés az elmúlt évtizedekben a kistérség központjára, Tabra koncentrálódott, melynek
kiszolgálására az infrastruktúra itt épült ki legjobban. A járás a Balaton háttérterületének számít (A Balaton kiemelt üdülőkörzetébe tartozik a járás 9 települése), ennek ellenére számottevő turizmus nincs a településeken. A meglévő természeti adottságok,
turisztikai látványosságok pedig több lehetőséget hordoznak magukban.
A fonyódi és siófoki járás a megye egyéb járásaival való összehasonlításban, a turisztikai potenciál erősítéséhez kiemelkedő természeti potenciállal rendelkezik a Balaton közelségének és következésképp a turizmus földrajzi koncentráltságának köszönhetően. A fonyódi járásban a mezőgazdasági termelésen alapuló feldolgozó ipar is
jelentős súlyt képvisel a térségben. A siófoki járásban fontos az ipari szektor, mely
főként az építőiparra és a feldolgozóiparra korlátozódik, illetve a gazdaság területén
jelentős hányadot képviselő kereskedelem és szolgáltatás, a térség központjában korlátozódik.
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3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A tervezett projekt a releváns jogszabályi környezetbe illeszkedik, megfelel a turizmust
érintő, alkalmazandó jogszabályokhoz, melyek az alábbiak:
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
A törvény célja a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak megállapítása, intézményrendszerének kialakítása, ezen belül az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása.
1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról.
A Kormány döntött a TOP forráskeretéről és arról, hogy a TOP-ban a decentralizált
források tervezése integrált programok kialakításával a következő három területi szinten valósuljon meg: megyei szinten, a megyei jogú városok szintjén, valamint a várostérségek és megyei jogú városok térségének szintjén. A tervezés összehangolásában
a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltenek be.

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
A projekt kapcsolódik a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz, mely a
megye hosszú távú, 2030-ig szóló céljait foglalja össze, meghatározza a megye lehetséges kitörési pontjait, főbb fejlesztési irányokat. A foglalkoztatottság növelésére helyezi a hangsúlyt, a megye gazdaságának megerősítése és új munkahelyek létrehozása érdekében.
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4 A fejlesztési projekt indoklása
Somogy relatív gazdaságföldrajzi elszigeteltsége és az elaprózott településszerkezete hátráltató tényező. Ezek miatt a kistelepülések foglalkoztatási potenciálja alacsony, folyamatos a fiatalok elvándorlása. Ilyen környezetben szükséges a megyei
gazdaság fejlesztése.
Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójának helyzetfeltárási része szerint ahhoz,
hogy a 15-64 év közötti korosztályban a megyei foglalkoztatás felzárkózzon Európai
átlaghoz (68,4%), több mint 28 ezer fővel kellene bővülnie a foglalkoztatottak létszámának. A KSH 2014 I. negyedéves adatai szerint 11,8 ezer munkanélküli volt Somogy
megyébe. Tehát a foglalkoztatást az álláskeresők számán túl is bővíteni kellene, aminek tartaléka a tartósan inaktívak között található meg. Az EU-s és megyei átlagok
közötti jelentős eltérés mutatja, hogy milyen jelentős probléma a foglalkoztatottság
Somogyban.
Számos különféle vállalkozásfejlesztési elképzelés formálódik jelenleg is a megyében,
illetve különféle szervezetek nyújtanak különféle szolgáltatásokat. Rendkívül hiányzik
viszont egy megyei szintű szervezet, amely alkalmas a gazdaságfejlesztési beavatkozások koordinálására, illetve a megfelelő prioritások kijelölésére.
Tehát a helyi gazdaság erősítésé és a foglalkoztatottság bővítése megköveteli a megyei gazdaságfejlesztési szervezet és keret felállítását.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
A cél hogy a megye kis és közepes vállalkozásai számára olyan szolgáltatások és támogató eszközök jussanak el, amelyek figyelembe veszik a helyi adottságokat és lehetőségeket és lehetővé teszik a vállalkozásoknak a helyi adottságoknak és fejlesztési
stratégiáknak megfelelő fejlesztését.
Az első cél egy olyan szolgáltatás portfólió létrehozása, ami képes a megyei gazdaságfejlesztési céloknak és a helyi adottságoknak megfelelően hozzájárulni a megye
vállalkozásainak versenyképesebbé tételéhez. Ezt a szolgáltatás portfóliót egy lehetőség szerint létező megyei érdekeltségű szervezet üzemeltetné. A szervezet kibővülne
a megyei gazdaságfejlesztést szolgáló csoporttal, szervezeti egységgel, ami a szolgáltatás portfóliót működtetné.
Egy már létező szervezetben rendelkezésre áll az ismeret és szaktudás. A létező szervezet bővítése és fejlesztése magában hordozza az előnyét, annak hogy már bejáratott
kapcsolati rendszerrel rendelkezik a megyében. A megyei szereplők – beleértve a támogatni kívánt célrétegeket – már ismerhetik a szervezetet. Mellékcél, de fontos, hogy
ez a szervezet esetleg már a fenntartási időszakban önfenntartó módon üzemeltesse
az említett szolgáltatási portfóliót. A projekt keretében létrehozott szolgáltatás portfólió
üzemeltetője válna a megyei gazdaságfejlesztési szervezetté.
A projekt keretében második kiemelt célként jelenik meg, hogy létre jöjjön a gazdaságfejlesztési szervezet rendelkezésére álló gazdaságfejlesztési keret. Ez a keret lesz a
szervezet legfontosabb eszköze. A szándék, hogy ezt a keretet rugalmasan, a helyi
szereplők igényeit ismerve lehessen a leghatékonyabban felhasználni.
Természetesen ezek csak technikai célok. Alapvetően mindkettő azt szolgálja, hogy a
megyében erősödjön a gazdaság munkaerő-megtartó képessége, illetve növelni lehessen a foglalkoztatást.
A tervezett fejlesztés indokoltságát mutatja az, hogy kapcsolódik a Somogy Megyei
területfejlesztési Koncepcióhoz, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programhoz egyaránt. Az alábbiakban a konkrét prioritások és intézkedések kerülnek
bemutatásra.
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5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz/programhoz
A gazdaságfejlesztési ernyőprojekt az megyei területfejlesztési program (SMTfP, elfogadta: Közgyűlés, 2014.6.20.) alábbi átfogó, specifikus, területi és horizontális céljaihoz
illeszkedik.

Átfogó célok
I. Átfogó cél: A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése
Teljes illeszkedés, a projekt átfogó célja szintén a foglalkoztatás bővítése.

A megye fejlesztésének specifikus céljai
1. Tematikus specifikus cél: A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor
megerősítése, a K+F+I folyamatok
Teljes illeszkedés, a projekt célja a KKV szektor fejlesztése.
3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
Részben illeszkedik: a projekt célja, hogy fejlessze a megyei gazdaságot, beleértve az ipari termelést is.

Somogy megye területi célkitűzései
A megyei gazdaságfejlesztési szervezet és keret működése kiterjed a megyére,
nincs kiemelt területi fókusza, de a tevékenysége mégis szolgálja a területfejlesztési program területi célkitűzéseinek megvalósulását.
a.) Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése
Részben illeszkedik, mivel a helyi gazdaságfejlesztés hozzájárul a megyén belüli területi különbségek csökkenéséhez.
c.) Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése
Részben illeszkedik: a turizmus is tárgyát képezi a helyi gazdaságfejlesztési alapnak, a turisztikai szolgáltatók nagy része a KKV szektor tagja.
d.) Kaposvár centrum szerepének erősítése, a város és vonzáskörzetének
fejlesztésével
Részben illeszkedik: a projekt során megvalósuló gazdaságfejlesztési
keret felhasználásakor támogatáshoz juthatnak a kaposvári és környéki
vállalkozások is.
e.) Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése
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Részben illeszkedik: a határ menti járások vállalkozásai szintén részesülnek a projekt által nyújtott támogatásokból és szolgáltatásokból.

A megye fejlesztésének horizontális céljai
c.) Partnerségen alapuló szinergikus fejlődés gyakorlati elterjedésének
elősegítése
A vállalkozások együttműködésének elmélyítésében a megyei vállalkozásfejlesztési szervezet (Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány) mellett a kereskedelmi és iparkamara tevékenységére is számít
a területfejlesztési program. Mivel jelen ernyőprojekt kedvezményezettjei
között szerepel ez a két szervezet is, és hasonló funkciókat kíván támogatni, mint a ez a horizontális cél, ezért az illeszkedés teljes.

Prioritások
3.1. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek
megteremtése
1.1. intézkedés: A feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése
A feldolgozóipar letelepedését megalapozó infrastrukturális beruházások támogatása;
1.3. intézkedés: Regionális együttműködés támogatása
A KKV-k sikerességéhez szükséges üzleti környezet kialakítása;
3.2. prioritás: Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipariés szolgáltató szektorban
2.1. intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése és foglalkoztatás-bővítő
programok támogatása
Részben: Ipari Parkok, inkubátorházak, logisztikai központok,
barnamezős iparterületek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése
Részben: Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését és versenyképességének növelését szolgáló beruházások
és szolgáltatások támogatása;
A vállalkozások telephelyfejlesztéseinek támogatása;
Részben: Komplex foglalkoztatási programok támogatása, térségi foglalkoztatási paktumok működésének elősegítése, a szak-
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képzés keresleti és kínálati oldalának összehangolásának erősítése;
2.3. intézkedés: Vállalkozások együttműködésének támogatása
Somogy megyében működő klaszterkezdeményezések erősítése;
Új horizontális vagy vertikális szemlélettel szerveződő vállalati
együttműködések felkarolása;
A horvát-magyar határ menti gazdasági kapcsolatok fejlesztése;
2.4. intézkedés: Befektetés-ösztönzés, projektfejlesztés és vállalati tanácsadó program, valamint pénzügyi eszközök alkalmazása
Az intézkedés térségi lehatárolása, területi fókusz: Az intézkedést a megye területi céljaival összhangban a megye területén valósítandó meg,
kiemelt figyelmet szentelve a megyében fekvő Szabad Vállalkozási Zóna
térségére.
Teljes illeszkedés: Megyei szintű befektetés-ösztönző és piacra
jutást segítő rendszer kialakítása és működtetése, összehangolva az üzleti infrastruktúra fejlesztési beavatkozásokkal;
Teljes illeszkedés: Megyei szintű vállalati tanácsadási program
megvalósítása;
Teljes illeszkedés: Gazdaságfejlesztési projektek előkészítése,
mentorálása, közösségi integrálása, kísérleti fejlesztések előkészítése, megvalósítása;
Teljes illeszkedés: Visszatérítendő pénzügyi eszközök megyei
szintű alkalmazása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében (pl. tőke, hitel és garanciális alapok működtetése);
3.3. prioritás: Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése
3.3. intézkedés: Piacra jutást és marketinget hatékonyan támogató intézményrendszer megerősítése
Részben:

Klaszterek

esetében:

termékfejlesztési

feladatok

(adatgyűjtés, kutatás, felmérés, elemzés stb), látogatómenedzsment-rendszerek működtetése, termékalapú márkaépítés, kommunikációs és marketingtevékenységek, turisztikai szolgáltatá-
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sokkal, termékekkel összefüggő minőségbiztosítási- és védjegyrendszerek kialakítása, beszállítói rendszerek kialakítása;

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz

TOP 1.2 prioritás
Az ernyőprojekt teljesen illeszkedik a „Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a
kis- és középvállalkozásoknál” c. TOP 1.2 prioritáshoz.
A gazdaságfejlesztés szervezet és keret létrehozása és működtetése a prioritáshoz
hasonlóan támogatja a helyi érdekű KKV specifikus, térségi jelentőséggel bíró termelésének, helyi szolgáltatásainak fejlesztését, a helyi szolgáltatók közötti együttműködéseket és a helyi érdekű KKV-k által előállított helyi termékek térségi együttműködésben
történő érékesítését, a termékek illetve szolgáltatások és a fogyasztás összekapcsolását lehetővé tévő fejlesztéseket.
A megyei gazdaságfejlesztési keretből jut majd a megyei turisztika vállalkozások fejlesztésére is, ebben szintén illeszkedik a prioritás célkitűzéseihez az ernyőprojekt.
A projekt átfogó és konkrét céljai szintén illeszkednek a TOP 1.2 prioritáshoz, azáltal,
hogy a megyei KKV-k helyben maradása és sikeres működése érdekében befektetésösztönzési szervezeti háttér épülhet ki, komplex szolgáltatás csomag nyújtására alkalmas szervezet jön létre.
A prioritás illeszkedik a főbb célcsoportok (térség önkormányzatai, vállalkozásai, illetve
ezek konzorciumi), a specifikus célterületek (a megyei gazdaságfejlesztési projektben
meghatározott beavatkozási területek) és a főbb kedvezményezettek (önkormányzatok, önkormányzati és magán vállalkozások) tekintetében.

TOP 6.1 és 6.2 prioritások
A 6.1 prioritáshoz részben illeszkedik az ernyőprojekt, mert ugyan nem célja foglalkoztatási paktumok közvetlen támogatása, de a megyei gazdaságfejlesztési szervezetnek
is lesz szüksége helyzet- és problémafeltáró helyi tanulmányok készítésre, amik kitérnek a munkaerő piaci helyzet elemzésére is.
„A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek” nevű
6.2 prioritáshoz is kapcsolódik a vizsgált ernyőprojekt, mivel az intézkedésben a TOP
1-es prioritásában biztosított fejlesztések ESZA kiegészítő elemeit tartalmazza. Jelen
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ernyőprojekt keretében megvalósul a helyi gazdaság szakértői támogatása, helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása.
A prioritás illeszkedik a főbb célcsoportok (pl. pályakezdő fiatalok, tartós munkanélküliek, alacsony képzettségűek), a specifikus célterületek (kevésbé fejlett régiók) és a főbb
kedvezményezettek (önkormányzatok, önkormányzati és magán vállalkozások) tekintetében.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
Cél a vállalkozások helyben maradása és sikeres működőképességének javítása. Növelni a megyei KKV szektor munkaerő-megtartó képességét és elősegíteni a
munkahelybővítést annak érdekében, hogy a foglalkoztatási mutatók javuljanak
Somogy megyében.

5.1.4 A projekt konkrét céljai

Megyei Gazdaságfejlesztési Szervezet felállítása
Egy olyan szervezet létrehozása (kibővítése) és működtetése a cél, amely a megye
megfogalmazott gazdaságfejlesztési céljainak elérését szolgálja a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. A szervezet célja, hogy beavatkozásaival (szolgáltatási portfólió) segítse a megyei vállalkozások versenyképességének növekedését, a húzó ágazatok megerősödését és foglalkoztatási potenciáljának növekedését, valamint segítse a
kiemelt foglalkoztatási jelentőséggel bíró helyi projektek megvalósulását és eredményes működését.

Megyei Gazdaságfejlesztési Keret létrehozása
A somogyi vállalkozások támogatásához (végső soron a vállalkozások munkahelymegtartó és bővítő képességének javításának átfogó célja érdekében) szükséges
pénzügyi eszközöket a Megyei Gazdaságfejlesztési Keret biztosítja. Ennek a keretnek
a létrehozása és felhasználási szabályainak kidolgozása a második konkrét projektcél.

5.1.5 A projekt célcsoportja
A felállítandó megyei gazdaságfejlesztési szervezeten és kereten keresztül a somogyi
kis- és középvállalkozások, illetve a letelepedni szándékozó vállalkozások is.
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5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
Összefoglalva az ernyőprojekt előkészítése a megyei gazdaságfejlesztési szervezet
kijelöléséből és felkészítéséből, valamint a gazdaságfejlesztési keret kialakításából áll.
Szükséges a partneri viszonyok alapjait előre rögzíteni. Amennyiben a megyei vállalkozói központ fogja ellátni a projektben megjelölt feladatokat, akkor előre rögzíteni kell
a megyei iparkamara szerepét a folyamatokban. Ki kell alakítani egy átlátható partnerséget a két szervezet között.
A gazdaságfejlesztési szervezet kijelöléséhez és a keret átfogó felhasználási elveinek
megfogalmazásához a Megyei Közgyűlésnek az MTT előkészítő javaslata alapján érdemes döntenie. Ha ezek a javaslatok és döntések és a felhatalmazás megszülettek,
letették a partneri viszonyok alapjait, akkor lehet az ernyőprojekt megvalósításához
hozzákezdeni.

5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
Csak olyan szinten értelmezhető a projekt jelenlegi előkészítettsége, hogy a megyei
területfejlesztési koncepció elkészült, megállapította a legégetőbb problémákat, valamint a javasolt szervezetek már működnek a megyében (lásd a projekt kedvezményezettje részt).

5.2.2 A

projekt

megvalósításához

szükséges

további

előkészítési

tevékenységek
Jelen EMT alapján lehet az MTT és a Megyei Közgyűlés döntését előkészíteni. Kijelölni
és felhatalmazással ellátni a szervezetet, ami ellátja a projekt gazdaságfejlesztési feladatait.
5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
A projekt elindításához nem szükséges építési vagy bármilyen műszaki, környezetvédelmi engedély beszerzése vagy cégbírósági bejegyzés. Egy létező szervezet új funkciókkal történő felruházásról van szó.

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Az előkészítésnek nincsen külön költségigénye.
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5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
Az MTT és a Közgyűlés ügyrendjétől függően pár héttől 1-2 hónapig terjed az előkészítés.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
-

A projekt előkészítése és irányítási rendszerének kidolgozása

-

A szervezet felkészítése

-

Részletes gazdasági helyzetkép és igényfelmérés elkészítése

-

Szolgáltatási portfólió kialakítása

-

Monitoring és minőségellenőrzési rendszer megtervezése

-

A megyei gazdaságfejlesztési keret felhasználási feltételeinek meghatározása

-

Komplex szolgáltatáscsomag nyújtása a KKV szektornak

-

Megyei és járási jelentőségű gazdaságfejlesztési projektek támogatása

5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása

I.

Projekt előkészítés, irányítási rendszer kialakítása

Ebben a szakaszban történik a gazdaságfejlesztési szervezet kijelölése és a szervezet
felkészítése. A kiválasztott szervezetnél szükség lesz az alapfeltételeket megteremtő
infrastrukturális és humán erőforrás beruházásra. Előbbi azt jelenti, hogy a megnövekedett feladatrendszer miatt új dolgozókat kell felvenni és az ő munkájukhoz biztosítani
kell a feltételeket. Emellett mindenképpen szükség lesz szervezetfejlesztésre, ahol új
keretszabályok, mechanizmusok épülhetnek be és kialakítják az általános működési
rendet. Tréningekkel növelni kellene a teljes személyi állomány felkészültségét. Ez
mindenképpen szükséges és az előkészítés során elsődleges

a) Projekt menedzsment kialakítása
Érdemes lenne egy vegyes munkacsoportot létrehozni, ami a kiválasztott szervezet projekt koordinátorából és egy külső szakértőből áll legalább. Egyrészről
a belső koordinátor / vezető fogja irányítani az ernyőprojekt teljes megvalósítását, másrészről szükségesnek tartjuk külső szakértő alkalmazását, hogy az előkészítés hatékonyabban folyjék.
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Költségigény:
Egy fő projekt koordinátor (vezető) alkalmazása a projekt teljes időszakára:
Bruttó 529.269 Ft / hó
Egy fő külső szakértő vagy külső projekt menedzsment szerződtetése,
havi 5 munkanap nagyságrendben:
Bruttó 150.000 Ft / hó
Időigény:
A szakértő a projekt előkészítés időtartamára.
A projektvezető / koordinátor pedig a teljes magvalósítási időszakra, kerül alkalmazásra. (7 év)

b) Fizikai és informatikai feltételek biztosítása
A munkafeltételek megteremtése: irodák kialakítása és felszerelése. Az informatikai hálózat fejlesztése szükséges lesz.
Költségigény:
2.000.000 Ft
Irodabútorok, számítógépek, hálózati eszközök beszerzése
Időigény:
1 hónap

c) Személyzet bővítése
Munkatársak és szakértők kiválasztása.
A megnövekedett igények szerint fel kell keresni a megfelelő személyeket, akik
leendő munkavállalók lehetnek. Ebből az előkészítő tevékenységből lehet finanszírozni az ezzel járó költségeket.
Költségigény:
100.000 Ft / hó
Az ernyőprojektek projekt szervezetei összehangoltan keresnek alkalmazottakat (amennyiben szükséges). Az összehangoltsággal költségcsökkenés érhető el. Ehhez indokolt, hogy adatbázisokhoz férjenek hozzá, hirdetést adjanak fel.
(Pl.: Profession.hu adatbázis hozzáférés egy hónapra 199.000 Ft, hirdetés feladás 59.900 Ft havonta.)
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A projekt vezetőn kívül 2 projekt szakmai alkalmazott és 1 fő asszisztens
alkalmazása tervezett.
Szakmai projekt alkalmazott (projekt menedzser): bruttó 294.731 Ft / hó
Projekt asszisztens: bruttó 208.180 Ft / hó
Időigény:
Kb 2 hónap
A projekt szakmai alkalmazottjai és asszisztensei a megvalósítás teljes
ideje alatt alkalmazásban maradnak – függően a munkaterhelés igényétől.

d) Általános működési rend kidolgozása és a szervezet felkészítése a feladatok végrehajtására
Az új keretszabályok, mechanizmusok és működési rend kialakítása. A személyi állomány felkészültségének bővítése.
A szervezet működési rendjét illeszteni kell a megyei önkormányzat irányítási
rendszeréhez. A szervezetfejlesztési szakaszban történik a partnerségi kapcsolatok kialakítása is.
Ez a tevékenység a gazdasági helyzetkép és a szolgáltatási portfólió kialakítása közben és után kezdődik el.
Képzéseket, szakértői felkészítéseket, módszertanok kidolgozását, végrehajtáshoz szükséges eszközök beszerzését jelenti. A minőség-ellenőrzési rendszer előkészítését is ebben a tevékenységben történik.
Költségigény:
1.000.000 Ft
Trainingek, csapatépítés, szakmai felkészítő program. Keretszabályok,
működési rend kialakítása és illesztési a megyei önkormányzat irányítási
rendszeréhez.
Időigény:
1-3 hónap

II.

Tervezési tevékenységek szakasza

A szervezet felkészítése után szükség lesz egy részletes gazdasági helyzetkép feltárására, aminek során a megyei KKV szektor igényfelmérése is megtörténhet.
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a) Részletes gazdasági helyzetkép létrehozása és igényfelmérés
lebonyolítása
A gazdasági szereplők helyzetének foglalkoztatási és versenyképességi szempontú felmérése. A gazdaságfejlesztésbe bevonható szereplők körének maghatározása. Ez egy részben szintetizáló tanulmány elkészítését jelenti, kiegészítve
a megyei gazdasági szereplők minél teljesebb körű feltérképezésével, igényfelmérésével.
Ezt külső beszállítók is elkészíthetik, de kulcsfontosságú, hogy a feltárás és
igényfelmérés alapos legyen, megfelelő minőség-ellenőrzéssel kiegészítve.
Költségigény:
Elkészítés: 3.000.000 Ft
Időigény:
Elkészítés: 2-3 hónap

b) Részletes gazdasági helyzetkép évenkénti frissítése
A részletes gazdasági helyzetképet szükséges évente kell frissíteni.
Költségigény:
Évenkénti frissítés: 300.000 Ft / év
Időigény:
Évenkénti frissítés: 4 hét / év

c) Szolgáltatási portfólió megtervezése
A foglalkoztatási és piacra jutási helyzet javítása szempontjából szükséges tevékenységek definiálása, fókuszok kialakítása.
A részletes helyzetkép képezi az alapját annak, hogy milyen szolgáltatási portfóliót kell majd üzemeltetni a gazdaságfejlesztési szervezet által. Miután a szervezeti körülmények és a részletes helyzetkép is rendelkezésre áll meg kell határozni a beavatkozási eszközöket és célpontokat. Ez a folyamat erősen épít az
előző kettőre és szintén megkerülhetetlen, hogy a projekt céljait sikeresen el lehessen érni.
Ki kell emelni, hogy ez az előkészítő tevékenységek között is szerepel, de a
projekt időtartama alatt folyamatosan kell ellenőrizni és időszakosan felülvizs-
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gálni a portfólió szolgáltatásainak szükségességét és minőségét. Lásd a következő tevékenység.
A gazdasági helyzetkép alapján a szervezet külső és belső szakértői készítik el.
Költségigény:
Elkészítés: 1.000.000 Ft
2018-ban felülvizsgálat: 700.000 Ft
Időigény:
2-3 hónap

d) Monitoring és minőségellenőrzési rendszer megtervezése
A beavatkozások rendszeres felülvizsgálata mellett szükséges egy állandó és
folyamatos monitoring tevékenység, hogy a keret hatékonyan kerüljön felhasználásra, ne térhessen el az eredeti tervektől és céloktól.
Ezt a monitoring rendszert már az ernyőprojekt előkészítése során meg kell tervezni.
Költségigény:
1.000.000 Ft
Pl.: Szakértői anyag készíttetése, más szervezetek jó gyakorlatainak
megismerése, esetleg már létező rendszer implementálása.
2018-ban felülvizsgálat: 400.000 Ft
Időigény:
1 hónap

e) A megyei gazdaságfejlesztési keret felhasználási feltételeinek
meghatározása
Részletesen ki kell dolgozni a gazdaságfejlesztési keret felhasználási feltételeit.
Egyértelmű, hogy a projekt céljait szolgáló kritérium-rendszert kell kidolgozni.
Lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy a projekt alatt ne kelljen módosítani.
Ehhez fel kell használni a gazdasági helyzetképet és párhuzamosan kell megalkotni a beavatkozások megtervezésével, mert ezek egymásra kölcsönösen
ható feladatok.
Külső szakértő alkalmazása tanácsolt, illetve érdemes bevonni más megyék tapasztalatait.
Költségigény:
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800.000 Ft
Pl.: Szakértői anyag készíttetése, más szervezetek jó gyakorlatainak
megismerése, esetleg már létező rendszer implementálása.
2018-ban felülvizsgálat: 500.000 Ft
Időigény:
2-3 hónap

III.

Komplex KKV támogató szolgáltatáscsomag kialakítása és működtetése

A megyei kis és középvállalkozások számára összetett, akár elemeiben is igénybe
vehető szolgáltatás-csomagot nyújt a megyei gazdaságfejlesztési szervezet. A tervezési tevékenységek szakaszában meghatározott szolgáltatási portfólió alapján kerül
kialakításra a részletes tartalma.

a) Befektetés-ösztönzés
Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tanácsadás és integrált szolgáltatáscsomag nyújtása a KKV-k számára (marketing, műszaki, beszállítói rendszer kiépítését segítő, technológiai fejlesztést támogató tanácsadás)
Költségigény:
2.000.000 Ft / év
Időigény:
A projekt megvalósítása alatt folyamatosan.

b) Piacra jutás támogatása
A megyei vállalkozások országon belüli piac és export-tevékenységének bővítését segítő szolgáltatás. Ide tartoznak szükség szerint idegen nyelvű szolgáltatások, nemzetközi jogi tanácsadás, információ-gyűjtés, piackutatás, közös marketing és piacszerzési célú megjelenések támogatása és koordinálása.
Költségigény:
3.000.000 Ft / év
Időigény:
A projekt megvalósítása alatt folyamatosan.
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c) Forráshoz jutás támogatása
A szervezet támogatja a vállalkozásokat, hogy forráshoz jussanak. Ennek egyik
eszköze a pénzpiaci források és vissza nem térítendő támogatások felkutatása.
A vállalkozások pályázati lehetőségeinek felkutatása, figyelése, tájékoztatás a
pályázatokról és igény szerint pályázatírási tanácsadás nyújtása a pályázó cégnek szintén megvalósulhat ebben a tevékenységben.
Költségigény:
4.000.000 Ft / év
Időigény:
A projekt megvalósítása alatt folyamatosan.

d) Beruházás megvalósítás támogatása
A szervezet támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek már kidolgozott, esetleg megkezdett beruházásokkal rendelkeznek. Ebben a tekintetben hasonló tevékenységről van szó, mint a forráshoz jutás támogatása, de itt kifejezetten célzottan azoknak a segítése értendő, akik a fejlesztések és bővítések későbbi
szakaszában vannak.
Költségigény:
1.500.000 Ft / év
Időigény:
A projekt megvalósítása alatt folyamatosan.

IV.

Megyei gazdaságfejlesztési keret felhasználása
a) Megyei és járási gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási projektek előkészítésének és megvalósításának támogatása
Főleg a TOP tekintetében a megyei keretből megvalósítandó foglalkoztatási,
gazdaságfejlesztési hatású projektek megvalósulásának támogatása, összehangolása és általános háttértevékenység támogatása.
A foglalkoztatási célú kiemelt projektek összehangolása, előkészítésének
támogatása, döntés előkészítő szakasz szakértői támogatása és a megvalósítás támogatása. Azoknak az előzetes költségigényeknek a finanszírozása,
amelyek még a pályázatok beadása előtt terhelik a projektgazdákat.
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Költségigény:
Kiemelt járási és megyei projektenként a meghatározott támogatási öszszegek költségigénye, amit a megyei gazdaságfejlesztési keretből finanszíroz a tevékenység.
Időigény:
A projekt megvalósítása alatt folyamatosan.

b) További gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási projektek előkészítésének és megvalósításának támogatása
Nem kiemelt, de a TOP megyei keretéből megvalósítandó jövőbeli foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának támogatása.
Ebből a tevékenységből lehet támogatni az újabb megyei, járási és helyi projektek előzetes tervezését és összehangolását is.
Költségigény:
A projektenként a meghatározott támogatási összegek költségigénye,
amit a megyei gazdaságfejlesztési keretből finanszíroz a tevékenység.
Időigény:
A projekt megvalósítása során akkor, amikor már vannak további megyei, járási és helyi projektek.

c) Megyei gazdaságfejlesztési keret felhasználásának szakértői
támogatása
A döntés-előkészítés, projektek összehangolása, a megvalósítás szakértői támogatása, – többek között a tervezi szakaszban kidolgozott eljárások alapján a
– monitoring feladatok ellátása.
Költségigény:
4.000.000 Ft / év
Időigény:
A projekt megvalósítása alatt folyamatosan.
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5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
A projekt nem termel jövedelmet.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A meglévő szervezeti kereteken belül fog megvalósulni a projekt. Egy fő projekt vezető
kerül kijelölésre.
Nem szükséges külön szervezeti egységet létrehozni, a projekt megvalósulásáért a
projekt vezető a felelős. Ezen felül 2 fő szakmai munkatárs és 1 fő szakmai asszisztens alkotja a projekt keretében alkalmazandó személyi állományt. Igény szerint a felmerülő többletfeladatokra alkalmi szakértőket lehet foglalkoztatni. Az ernyőprojekt
megvalósításában a vállalkozói központ többi alkalmazottja is részt vesz, ezért sem
tanácsos külön projektszervezetet alakítani.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság

A bruttó bér és járulék a három új munkavállaló esetében az alábbiak szerint alakul:
-

szakmai asszisztens: bruttó 264 389 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli
juttatás
szakmai munkatárs: bruttó 374 308 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli
juttatás

-

projektvezető: bruttó 672 172 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás

Rezsi költség
Éves szinten a közüzemi szolgáltatások költsége megközelítőleg 14 millió Ft.
Gépjármű költségek
A hatékony kommunikáció, koordináció érdekében a partnerekkel való személyes kapcsolatfeltétel nélkülözhetetlen. A Gépjármű üzemanyag használat és a karbantartás
költsége éves költsége havi 2000 km megtétele esetén került kiszámításra.
Dologi kiadás
A dologi kiadások a kis értékű tárgyi eszközök költségeiből, valamint a szükséges informatikai eszközök beszerzésére fordított költségekből tevődnek össze.
Megközelítőleg 936.000 Ft évente.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A projektiroda tevékenységének hatására javulhat a foglalkoztatási helyzet, több ember
juthat munkához, megélhetéshez, mint eddig. Reményeink szerint a tartósan munkanélküliek és a munka világába visszatérni igyekvő inaktívak legalább egy része is munkához juthat.
Fogalomból a munka újra kézzel fogható tapasztalattá válik a tartósan inaktív rétegek
számára, aminek pozitív szocializációs hatásai lesznek, jó példaként jelennek meg a
helyi kis közösségekben.

Térség versenyképességének növelése, életminőség javítása, népességmegtartás
A megye magas munkanélküliséggel érintett járásainak gazdasági helyzete javulni fog,
az életminőség nő, lelassul az aprófalvas térségek lakosságcsökkenése.
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A munkaerő-piaci résztvevők közötti kapcsolat erősödésének a hatására a térség versenyképessége is erősödik. A helyi munkalehetőségek bővítésével a térség népességmegtartó ereje is növekszik.

Munkahelyteremtés
A tartósan munkához jutó lakosság növelni fogja a helyi alapvető termékek fogyasztását, csökkennek a szociális kiadások, kevesebb aktív munkaerő-piaci beavatkozásra
lesz szükség.
Az újonnan munkába állók foglalkoztatása azt is jelenti, hogy a foglalkoztatás bővülés
eredményeként szükségtelenné váló ellátások – munkanélküli segély – révén államháztartási kiadáscsökkenés jelentkezik. A projekt sikeres működtetése érdekében közvetlenül 4 új munkakör kialakítása történik, így az intézmény jelenlegi munkavállalóinak
köre 4 új munkatárssal bővül.
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Kockázati
index (1-25)

Kockázat megnevezése

Kockázat
hatása (1-5)

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
a gazdaságfejlesztési szervezet
nyereséget termel
1

non-profit szervezetként kell üzemeltetni,
amennyiben esetleg túl sok bevétele keletkezik vagy bővíteni kell a szolgáltatásokat vagy csökkenteni kell az igénybevételi
díjakat

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
nem nő, esetleg csökken a foglalkoztatottság a megyében

alapos részletes gazdasági-foglalkoztatási
helyzetképet kell feltárni, ez alapján hatékonyan lehet szervezni a szolgáltatás
portfóliót
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK

nem releváns
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
a KKV szektor gyenge marad,
nem növekszik az elvárt mértékben

újra kell gondolni a szolgáltatási portfóliót
és a gazdaságfejlesztési keret működését

a gazdaságfejlesztési szervezet
nem termel bevételt, fenntarthatósága alacsony marad

a gazdaságfejlesztési szervezet non-profit
szervezetként kell, hogy működjön, de a
szolgáltatásaiért a fenntartási időszak
második felétől már térítést kell, hogy
kérjen

a gazdaságfejlesztési szervezet
szolgáltatásai túl drágák, ezáltal
csökkentik a hozzáférést a célcsoport körében

a szolgáltatások díját olyan mértékben kell
meghatározni, hogy ne zárja ki a célcsoport vállalkozásait

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
más projektekkel, OP-kel ellentétes hatást fejt ki a gazdaságfejlesztési szervezet és keret

1

a szolgáltatás portfóliót és a gazdaságfejlesztési keret felhasználási feltételeit úgy
kell kialakítani, hogy ne ütközzön más
projektek céljával
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7 A fejlesztési projekt tulajdonviszonyainak
bemutatása
Nem releváns

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
Nem releváns
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi ütemezése és
eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve3

3

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi
kumulált összegeket megadni.

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A projektelemek illeszkedésvizsgálata OP prioritáshoz(intézkedéshez (szöveges)
Az egyes tevékenységes várható támogatási intenzitása (szöveges)
A projekt megvalósításának forrását a TOP biztosítja.
A tevékenységek várható támogatási intenzitása 100%-os. Az gazdaságfejlesztési
szervezet nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés vizsgálatára nincs szükség.
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája

Költség-igény
(Ft)

Támogatás
intenzitás (%)

Önerő (Ft)

Támogatás (Ft)

Támogatási
forrás

218 036 832

100%

-

218 036 832

TOP

750 000

100%

-

750 000

TOP

2 000 000

100%

-

2 000 000

TOP

200 000

100%

-

200 000

TOP

1 000 000

100%

-

1 000 000

TOP

3 000 000

100%

-

3 000 000

TOP

1 800 000

100%

-

1 800 000

TOP

1 700 000

100%

-

1 700 000

TOP

1 400 000

100%

-

1 400 000

TOP

1 300 000

100%

-

1 300 000

TOP

III./a) Befektetés-ösztönzés

14 000 000

100%

-

14 000 000

TOP

III./b) Piacra jutás támogatása

21 000 000

100%

-

21 000 000

TOP

III./c) Forráshoz jutás támogatása

28 000 000

100%

-

28 000 000

TOP

III./d) Beruházás megvalósítás
támogatása

10 500 000

100%

-

10 500 000

TOP

Projektelemek
Menedzsment költségek
I. Projekt előkészítés, irányítási
rendszer kialakítása
I./a) Projekt menedzsment kialakítása
I./b) Fizikai és informatikai feltételek biztosítása
I./c) Személyzet bővítése
I./d) Általános működési rend
kidolgozása és a szervezet felkészítése a feladatok végrehajtására
II. Tervezési tevékenységek szakasza
II./a) Részletes gazdasági helyzetkép létrehozása és igényfelmérés
lebonyolítása
II./b) Részletes gazdasági helyzetkép évenkénti frissítés
II./c) Szolgáltatási portfólió megtervezése
II./d) Monitoring és minőségellenőrzési rendszer megtervezése
II./e) A megyei gazdaságfejlesztési
keret felhasználási feltételeinek
meghatározása
III. Komplex KKV támogató szolgáltatáscsomag kialakítása és
működtetése

IV. Megyei gazdaságfejlesztési
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keret felhasználása
IV./a) Megyei és járási gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási projektek előkészítésének és megvalósításának támogatása
IV./b) További gazdaságfejlesztési
és foglalkoztatási projektek előkészítésének és megvalósításának támogatása
IV./c) Megyei gazdaságfejlesztési
keret felhasználásának szakértői
támogatása
Összesen

-

100%

-

-

TOP

-

100%

-

-

TOP

28 000 000

100%

-

28 000 000

TOP

332 686 832

-

-

332 686 832

-

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)4
TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték (év)

Adatforrás

Támogatásban részesülő vállalkozások száma

db

indikátor értéke

2000

IH

A foglalkoztatás növekedése a
támogatott vállalkozásoknál

A foglalkoztatás
növekedése a
támogatott vállalkozásoknál

indikátor értéke

3300

IH

Támogatásban részesülő vállalkozások száma

db

indikátor értéke

2000

IH

4

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
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9 Kapcsolódó projektek
Az ernyőprojektek kialakításánál fontos szempont volt, hogy a járási, helyi fejlesztések
ne elszigetelten, pontszerűen valósuljanak meg, hanem létrejöjjenek azok a megyén
belüli hálózatos rendszerek, amelyek lehetővé teszik a közös fellépést, a helyi adottságok koordinált kihasználását.

Járások projektjeihez való kapcsolódás
A megyei gazdaságfejlesztési szervezet a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési célú
járási projekteknek nyújt kiegészítő, előkészítő, szakértői szolgáltatásokat. A gazdaságfejlesztési keretből finanszírozza és tehermentesíti az előkészítés során a projektgazdákat.

Ernyőprojektekhez való kapcsolódás
A gazdaságfejlesztési szervezet működtetéséről szóló ernyőprojekt az összes többi
ernyőprojekthez kapcsolódik. Mindegyik projektnek a foglalkoztatás növelése a végső,
közvetett vagy közvetlen célja. Ugyanakkor a többi ernyőprojekt egy-egy szakterületet,
ágazatot érint, míg a gazdaságfejlesztési szervezet általánosan támogatja a megye
KKV szektorát. Az ágazati jellegű ernyőprojekteket aktívabban és célzottabban valósítják meg a céljaikat, míg a jelenlegi ernyőprojekt általánosabb és kevésbé aktív, inkább
reagáló megvalósítási stratégiát fog folytatni.
A gazdaságfejlesztési ernyőprojekt tevékenysége kiegészíti az ágazati ernyőprojekteket, bizonyos esetekben együtt is működnek.

Megyei foglalkoztatás
növelési ernyőprojekt:
Munkapontok hálózata
és foglalkoztatási paktumok
Somogy megye, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
A megyei foglalkoztatás növelési ernyőprojekt megvalósításának alapvető indoka, hogy
a megyei foglalkoztatás helyzetét javítsa. A relatív elszigeteltségben lévő aprófalvas
térségekkel rendelkező Somogyban a dunántúli viszonyokhoz képest is magas a tartós
munkanélküliek és a munka világába visszatérni szándékozó inaktívak aránya, ezért is
szükséges a probléma megyei szintű koordinált kezelése.
A foglalkoztatás növelését az ernyőprojekt több projekteleme is kiszolgálná, ezek között kitüntetett szerepe van a megyei munkapont-hálózat kiépítésének és a megyei
foglalkoztatási paktumoknak.
A megyei foglalkoztatási helyzet mélyre ható, alapos feltárását önálló projektelem szolgálja, aminek során feltárt foglalkoztatási körkép alapját képzi majd a megyei foglalkoztatási stratégia kialakításnak, amit szintén a projekt támogatásával hoznának létre.
A munkapontok hálózata azt a célt szolgálja, hogy a hátrányos foglalkoztatási helyzetű
településeken olyan tartós munkahelyek szülessenek, amik a gazdasági vérkeringéstől
távol eső településeken is munkalehetőséget biztosítanak a helyieknek, és főképpen
azoknak a lakosoknak, akik a munkaerő-piacon reménytelen helyzetben vannak.
Ezeken felül a projektelemek között szerepel képzési program és ösztöndíj-rendszer
kialakítása, innovatív foglalkoztatási programok támogatása, tanácsadás és információgyűjtési tevékenységek is.
A fejlesztési projekt megvalósítását pedig egy projektiroda felállítása és működése
biztosítaná.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Megyei foglalkoztatás növelési ernyőprojekt: munkapontok hálózata és foglalkoztatási paktumok

Fejlesztési projektfő kedvezményeDDRFÜ
zettje:
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):
Kapcsolattartó elérhetőségei:

Takács Lilla projektmenedzser
telefon: 72/513-733
e-mail: takacs.lilla@ddrfu.hu
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2 A fejlesztési projekt fő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
A DDRFÜ kulcsszereplő a régió fejlesztéspolitikai megvalósításában. Működése kiforrott, közreműködő szervezetként szolgálta/szolgálja ki az előző és a mostani uniós
költségvetési ciklusokat. Ebből kifolyólag projektmegvalósításban, a megyében ez a
szervezet rendelkezik a legtöbb tapasztalattal és felhalmozott tudással.

2.1 Kedvezményezett bemutatása
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kulcsfontosságú szereplője a
régióban zajló fejlesztéseknek. A több mint 15 éves működése óta mára elismert és
meghatározó szereplőjévé vált a Dél-dunántúli régió területfejlesztési politikájának.
Együttműködik az európai uniós finanszírozási források felhasználásáért felelős magyar intézményrendszerrel. Az Ügynökség eddigi fennállása alatt több, mint 6300 fejlesztési elképzelést menedzselt pályázati programjaiban, melyek megközelítőleg 267
milliárd forint támogatás felhasználását tették lehetővé.
A kedvezményezett DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügynökség) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban:
Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a régió területén működő megyei önkormányzatok területi
operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére
és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére nonprofit korlátolt felelősségű
társaságot működtetnek. Ennek megfelelően az ügynökség tulajdonosai a Tftv. 17. §
(1) bekezdése alapján a régió területén működő megyei önkormányzatok.
Az ügynökség a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz
részt a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghatározott feladatok megvalósításában.
A Közreműködő Szervezethez kapcsolódó végrehajtási feladatok mellett az ügynökség
tevékenyen rész vesz a régió egészét érintő hagyományos területfejlesztési feladatok
ellátásában. Ennek nyomán a tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési tevékenységével aktív részt vállal a 2014-20 közötti programidőszakra való felkészülésben, a három megyét átfogó partnerség építési feladatokban, mely magába foglalja a horvát
határon átnyúló és nemzetközi projektek építését is.
Az ügynökség által végzett területi tervezési, fejlesztési feladatok:
Felkészülés a 2014-2020 programidőszak tervezési feladataira:
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részvétel a régiót alkotó megyék területfejlesztési koncepcióinak kidolgozásában és az azt követő programozásban;
fejlesztési koncepciók és integrált településfejlesztési stratégiák készítése a régió települései számára és részvétel ezek megalapozásában;
részvétel a 2014-20 közötti Európai Uniós programciklus országos tervezési feladataiban.

A fenti tevékenységek keretében az Ügynökség aktív szakmai segítséget nyújt a megyéknek a területfejlesztési koncepcióik és operatív programjaik megalkotásában, valamint az azt követően programozásban, ahol konkrét projektek összegyűjtésével támogatja a megyék felkészülését a 2014-20 közötti programidőszakra.
A megyei foglalkoztatás növelő ernyőprojekt projektirodáját a DDRFÜ keretei
között érdemes létrehozni, így hasznosítani lehet az RFÜ szakértelmét és tapasztalatait. Az ernyőprojekt szervezetének feladataival az RFÜ funkciója tovább bővül.
Meg kell említeni, hogy a foglalkoztatási programok tekintetében ez egy jelentős funkcióbővülést jelent az RFÜ számára.

Kapcsolódó partnerek
Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat)
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Nemzeti Munkaügyi Hivatalból és a munkaügyi központokból áll. A Kormány állami foglalkoztatási szervként a
Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, valamint a munkaügyi központokat jelöli ki. A munkaügyi
központok a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként működnek. A megyékben lévő járási hivatalokhoz tartozó munkaügyi kirendeltségek a munkaügyi központok szakmai irányításával végzik tevékenységüket.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladatokat ellátó központi hivatal.
A hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében a munkaügyi központok szakmai tevékenységének irányításán túl munkavédelmi, munkajogi és munkaügyi tevékenységgel
kapcsolatban tájékoztatást nyújt, és tanácsadást végez. Koordinálja a központi munkaerő-piaci programokat, valamint szervezi és végrehajtja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból támogatott foglalkoztatási és képzési programokat. Irányítja az NFSZ keretében
működtetett szolgáltatások fejlesztését. Adatokat gyűjt és elemez a munkabérek és
keresetek alakulására vonatkozóan, a magánközvetítők és -kölcsönzők éves tevékenységéről, a külföldiek engedély-, illetve bejelentés-köteles magyarországi foglalkoztatásáról.
A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos
közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként az NMH
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságát, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét jelölte ki. A Munkavédelmi
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és Munkaügyi Igazgatóság továbbá munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi
szervként is működik.
A Kormány a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt jelölte ki állami szakképzési és felnőttképzési szervként. A Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a szakképzési és felnőttképzési szerv számára meghatározott feladatokat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal látja el.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat somogyi Munkaügyi Központjának a megye minden járásában van munkaügyi kirendeltsége, ami biztosítja a járási szintű kapcsolatot
és elérhetőséget.
Foglalkoztatási programok tekintetében nem lehet megkerülni a megyei kormányhivatal
munkaügyi központját. A központ tartja számon a megyei álláskeresőket, az ő elsődleges feladata a foglalkoztatási helyzet ismerete, elemzése és kezelése.
Ezért érdemes konzorciumi partnerként bevonni a megvalósításba.
További bevonandó partnerek:



foglalkoztatási szempontból nehéz helyzetben lévő települési önkormányzatok,
munka kihelyezésben, beszállítói, bedolgozói együttműködésben érdekelt vállalkozások és szervezetek.

2.2 Kedvezményezett
korábbi
releváns
tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
DDRFÜ
Korábban és jelenleg a DDRFÜ végzi a ROP és a TOP vonatkozásában a közreműködő szervezeti feladatokat a megyében.
Az Ügynökség 2008. évi megalakulása óta az ellátandó feladatok mennyiségének és
súlyának megfelelően alakítja szervezeti struktúráját. Jelenleg a humán erőforrásaikat
az alábbi területekre összpontosítják: programvégrehajtás, fejlesztés, pénzügyi és
gazdasági feladatok, melyeken belül a hangsúly a megvalósításon és a megvalósult
projektek fenntartásának nyomon követésén van. Másrészt továbbra is feladatuk a
tervezési, projektgenerálási- és fejlesztési feladatok ellátása, melyek eddig megszerzett tudás és tapasztalatok birtokában segíthetik a 2014-20 közötti programozási időszakra való minél hatékonyabb felkészülést. A feladatok elvégzéséhez a szükséges
humán erőforrás kialakítása a korábbi években megtörtént.
A DDRFÜ szervezeti struktúrája:
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~91 fős szervezeti létszámmal rendelkezik, aminek egy része a kaposvári irodában
dolgozik.
Meg kell említeni, hogy a foglalkoztatási programok tekintetében ez egy jelentős
funkcióbővülést jelent az RFÜ számára. Jelenleg ilyen irányú szakemberekkel nem
rendelkezik, az ernyőprojektet működtető projektirodára új foglalkoztatási szakembereket kell majd felvenni.

Munkaügyi Központ, mint konzorciumi partner
A projektben a szakmai hátteret nyújtó konzorciumi partner a megyei Munkaügyi Központ lesz.
Míg az RFÜ a projektekkel és uniós támogatásokkal kapcsolatos tapasztalatot és szaktudást biztosítja, addig a munkaügyi központ a foglalkoztatáspolitika megvalósítójaként
az ilyen irányú tudással járul hozzá az ernyőprojekt megvalósításához.
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2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Az ügynökségen belül az integrált térségi fejlesztési projektek előkészítése és megvalósítása elsősorban a fejlesztési igazgatóság feladata.
Mint ahogy a fejlesztési igazgatóság feladata a régiószervezés, a hagyományos ügynökségi típusú tervezési, projektgenerálási és -fejlesztési feladatok ellátása, hazai és
nemzetközi kapcsolatok építése. Az igazgatóság irányítja és koordinálja a tervezési,
külkapcsolati és a hazai program végrehajtási csoportok munkáját.
Tervezési csoport
A tervezési csoportvezető közvetlenül a fejlesztési igazgató irányítása alá tartozik, közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel.

A csoport feladatai:














az EU-s és nemzeti támogatási rendszerek fogadásával kapcsolatos tervezési
és programozási feladatok ellátása, az illetékes szakminisztériummal való
megállapodás alapján,
a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek naprakész, folyamatos vizsgálata és feldolgozása,
a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési koncepcióinak és stratégiáinak
elkészítésében való részvétel, ezekhez kapcsolódó háttértanulmányok, kutatások elvégzése,
az ágazati és területi operatív programok és akciótervek készítésében való
részvétel, ezekben a régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek képviselete, a
készülő programok és akciótervek véleményezése, hozzájuk kapcsolódó javaslatok megfogalmazása,
a 2014-2020 időszakban induló támogatási programok tervezésében való közreműködés,
a régiót alkotó megyékben zajló tervezési feladatok folyamatos vizsgálata és
feldolgozása, szükség szerint részvétel a tervezési folyamatokban,
a régiót alkotó megyék önkormányzati, civil és vállalkozói szférája projektfejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, a projektek feldolgozása,
a tervezéshez kapcsolódó kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátása,
együttműködés a régió ágazati és szakmai szervezeteivel, a horizontális és vertikális partnerség kiépítése és szervezése; kistérségi projektek koordinációja,
a megvalósult támogatási programok elemzése, értékelése, monitorozása.

A KSZ tevékenységéhez kapcsolódóan ellátott feladatok:



projektfejlesztés lefolytatása az azt igénylő konstrukciók esetén,
közreműködés az operatív igazgatósággal együttműködve
o a KSZ éves munkatervének a működési kézikönyvben szabályozott
formában és módon történő kidolgozásában,
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o
o
o
o
o

a KSZ éves beszámolójának elkészítésében,
a pályázati konstrukciók fejlesztésében,
a KSZ működéshez szükséges szabályozás kialakításában,
a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében,
a pályázati felhívások kidolgozásában és egyeztetésében.

Külkapcsolati csoport
A külkapcsolati csoportvezető a fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alá tartozik,
közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel.
A csoport feladatai:






a megállapodáson alapuló kétoldalú – hazai és külhoni régiók és ügynökségek
közti – kapcsolatok alakítása,
projekt-alapú partnerségi kapcsolatok kialakítása és menedzselése az Európai
Területi Együttműködés keretein belül,
egyéb program-alapú partnerségek kialakítása és menedzselése,
a nemzetközi pályázati források felkutatása, a nemzetközi forrásokból és nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatok kezelése,
nemzetközi projektek szervezése, azokban való részvétel, önálló nemzetközi
projektek indítása.

Az ügynökség projektmenedzsment szervezetként való működése során az információáramlás és a belső kommunikáció kiemelt, hatékony eszközei az igazgatósági értekezletek és a csoportmegbeszélések.

Projektiroda
A DDRFÜ szervezeti keretei között létrejön egy foglalkoztatási paktummal és munkapontokkal foglalkozó projektiroda. A projektirodán két projektmenedzser (szakmai
munkatárs) fog dolgozni egy projekt asszisztens (szakmai asszisztens) és egy projektvezető mellett.
A projektiroda teljes létszáma így 4 fő lesz.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
Somogy megye a Dunántúl fejletlenebb területei közé tartozik. A Balaton-parti térséget
és Kaposvárt leszámítva a megye gazdasági teljesítőképessége alacsony. A relatív
gazdaságföldrajzi elszigeteltség és az elaprózott településszerkezet hátráltató
tényező. Ezek miatt a kistelepülésekről folyamatos a fiatalok elvándorlása. Ugyanakkor az agrár és agráripari adottságok jelentősek Somogyban.
A régión belül Somogy megye területe 6 036 km2, lakónépessége 316 901 fő, a 2013.
július 15-ei közigazgatási beosztás szerint 8 járás alkotja, székhelye Kaposvár. A megye eltérő fejlettségű, nagyrészt hátrányos helyzetű területekből áll, jellemzőek az
elszigetelt aprófalvas térségek, elmarad az országos átlagtól gazdasági fejlettségi,
foglalkoztatottsági, demográfiai mutatók, iskolai végzettség, átlagjövedelem, munkanélküliség tekintetében. Az ipar súlypontját a gépipar, a könnyűipar és az élelmiszeripar jelenti. A faiparban jelentős kapacitások találhatók. Az iparban foglalkoztatottak
száma csökken, főleg a textiliparban. Az ipari ágazatok közül a foglalkoztatást tekintve
a villamos berendezés gyártásának és az élelmiszeriparnak van a legnagyobb súlya.1

Járási adottságok
A megyében 20.068 álláskeresőt tartott nyilván a munkaügyi központ 2014 júniusában.
A hátrányos helyzetű járásokban az álláskeresők száma ebben az évben nem változott
jelentős mértékben. Egyedül a fonyódi és siófoki járásban látszik a csökkenés mértéke.
Feltételezhetően ez a csökkenés az üdülési szezonnak köszönhető.
A munkaügyi kirendeltségek adatai szerint átlagosan az álláskeresők negyedeharmada származik a fokozottan hátrányosabb helyzetű korcsoportokból (25 éven aluliak és 55 éven felüliek).
Meg kell jegyezni, hogy a KSH munkanélküliekről szóló statisztikái más módszer szerint számítódnak. Mivel a projektgazda konzorciumi partnere a megyei munkaügyi központ, ezért utóbbiak adatait érdemes alapul vennünk.

1

Forrás: http://www.skik.hu/hu/somogyi-kereskedelmi-es-iparkamara/somogy-megye-gazdasaga-8652
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Járási kirendeltségek

Férfi

Nő

Együtt

25 év
alatt

25 - 54
év

55 év
és
felette

Együtt

Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

1258

1155

2413

413

1715

285

2413

Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

3530

3464

6994

1082

4845

1067

6994

Marcali Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

1239

986

2225

326

1593

306

2225

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

1272

1014

2286

441

1567

278

2286

Siófoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

900

965

1865

269

1224

372

1865

Fonyódi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

981

886

1867

287

1201

379

1867

Csurgói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

840

734

1574

293

1054

227

1574

Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

511

333

844

157

533

154

844

10531

9537

20068

3268

13732

3068

20068

Somogy megye

1. táblázat Somogy megye álláskeresői; forrás: Somogy Megye Kormányhivatala Munkaügyi Központ

A GVI Járási Fejlettség Mutatója2 alapján megállapítható, hogy a Dunántúl hátrányos
helyzetű és gyengébben fejlett járasai közül több is megtalálható Somogy megyében.

1. ábra GVI Járási Fejlettség Mutatója; Adatok forrása: Erőforrástérkép, KSH T-STAR, TMER, 2013.

A barcsi és a csurgó járások a leghátrányosabb helyzetű járások közé tartoznak.
A barcsi térségben működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezőgazdaság és a kereskedelem szerepe jelentősen meghaladja a megyei arányt, de a feldolgozóipar is jelentősebb súlyt képvisel. Ezzel szemben a szolgáltatási szektor kisebb súlylyal van jelen a térségben, ez alól csak a pénzügyi, biztosítási tevékenység képez kivé-

2

Forrás: http://gvi.hu/data/papers/regio_2013_elemzes_140804_.pdf
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telt. A barcsi térség Somogy megyében a legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci adottságokkal rendelkezik. A munkanélküliségi ráta az országos ráta közel kétszerese, a
megyében a legmagasabb. 2007 és 2013 között nem volt megfigyelhető csökkenő trend a munkanélküliségi szint alakulása tekintetében. Markánsan jelennek
meg ugyanakkor a turizmusfejlesztési igények. A csurgói járás Somogy megyében
kedvezőtlen munkaerő-piaci adottságokkal rendelkezik. A járásban működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezőgazdaság kiugró arányt képvisel (megközelíti a 20%-ot, míg országosan 5% körüli az arányuk). Ezzel szemben a szolgáltatási szektorok kisebb súllyal vannak jelen a térségben. A munkanélküliségi ráta az
országos ráta közel kétszerese, a megyében a második legmagasabb. 2007 és
2013 között nem volt megfigyelhető csökkenő trend a magas munkanélküliségi
szinthez képest, sőt enyhe emelkedés mutatkozott az elmúlt 7 évben. A foglalkoztatottsági szint növelésére az ipari és agrártípusú fejlesztéseken túl a járásnak adódik még egy potenciális kitörési pontja a turizmus.
A nagyatádi járás is kedvezőtlen demográfiai és gazdasági helyzettel bír, a hátrányos
helyzetű térségek közé tartozik. A járás gazdasági szerkezetében jelentős súlyt képvisel a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a kereskedelem, emellett a feldolgozóiparon belül a gépiparban és a fémmegmunkálásban működnek jelentősebb vállalkozások.
A kaposvári és marcali járásokra egyaránt jellemző a vállalkozói és üzleti környezet
sokszínűsége. Gyakorlatilag szinte minden megtalálható, ami a nemzetgazdasági ágazatokban jelentkezik. Problémát jelent viszont az infrastruktúra felemás helyzete. A
mezőgazdasági nagyüzemek megszűnése, a feldolgozóipar visszaesése, a kézimunka
igényes növénytermesztés és állattenyésztés lecsökkenése, ezzel párhuzamban a
képzetlen vagy alul képzett nagyszámú munkaerő felszabadulása fokozott foglalkoztatási problémát jelent. További gondot jelent, hogy a bérszínvonal jóval alatta van
az országos átlagnak. A járásra egykor jellemző textilipar „felébresztése”, infrastrukturális fejlesztése, illetve a Kaposvári járási textilipari vállalkozások szakképzési hátterének biztosítása is csak együtt kap értelmet.
A tabi járás alapvetően mezőgazdasági jellegű. A mezőgazdasági termelésen belül
legnagyobb súllyal a hagyományos szántóföldi növénytermesztés bír. A térségi ipartelepítés az elmúlt évtizedekben a kistérség központjára, Tabra koncentrálódott, melynek
kiszolgálására az infrastruktúra itt épült ki legjobban. A járás a Balaton háttérterületének számít (A Balaton kiemelt üdülőkörzetébe tartozik a járás 9 települése), ennek ellenére számottevő turizmus nincs a településeken. A meglévő természeti adottságok,
turisztikai látványosságok pedig több lehetőséget hordoznak magukban.
A fonyódi és siófoki járás a megye egyéb járásaival való összehasonlításban, a turisztikai potenciál erősítéséhez kiemelkedő természeti potenciállal rendelkezik a Balaton közelségének és következésképp a turizmus földrajzi koncentráltságának köszönhetően. A fonyódi járásban a mezőgazdasági termelésen alapuló feldolgozó ipar is
jelentős súlyt képvisel a térségben. A siófoki járásban fontos az ipari szektor, mely
főként az építőiparra és a feldolgozóiparra korlátozódik, illetve a gazdaság területén
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jelentős hányadot képviselő kereskedelem és szolgáltatás, a térség központjában korlátozódik. A fonyódi és siófoki járások munkaügyi helyzet a megyéhez képest jobb,
de itt főleg a turizmusban megjelenő szezonális foglalkoztatás jelent gondot.

Járás

Önkormányzati
helyi adók 1000
állandó lakosra,
2012

Egy lakosra jutó
összevont adóalap
összege, 2010

Nyilvántartott
álláskeresők
aránya, 2012

Tartós
álláskeresők
aránya, 2012

Barcsi

16 443,57

548 760,34

19,42

49,93

Csurgói

17 850,91

546 441,42

19,25

59,20

Fonyódi

43 123,61

592 542,04

13,45

44,03

Kaposvári

31 122,41

694 967,56

13,14

60,79

Marcali

43 864,32

565 209,64

12,67

50,59

Nagyatádi

21 550,08

573 452,13

16,99

58,51

Siófoki

79 503,86

756 128,75

8,87

31,09

Tabi

27 560,47

570 509,38

13,45

46,12

Országos átlag

33 174,39

651 108,10

11,99

48,92

2. táblázat Járási adatok; források: GVI, KSH, 2012
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1915191915ral

1914291914ral
1913241913ral
1913131913ral

191361913ral
1912231912ral

Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Marcali Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Nagyatádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Siófoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Fonyódi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Csurgói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
1905181905ral
190511905ral
1905251905ral
190541905ral
1904211904ral
1904251904ral
190461904ral
1904201904ral
1904151904ral
1904101904ral
190431904ral 1904201904ral 1904141904ral
190451904ral
190451904ral
190421904ral
190421904ral 1904261904ral 1904111904ral
1904161904ral 1904161904ral
1904151904ral
1904281904ral
1904191904ral
1904171904ral
190481904ral
1904151904ral 1903141903ral
1903201903ral
190381903ral
1903151903ral
1902191902ral
1902141902ral 1902261902ral 1902161902ral 1902271902ral
1901171901ral 1901111901ral 1901111901ral 1901291901ral 1901111901ral

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

1901161901ral

Jún.

2. ábra: Álláskeresők számának alakulása Somogy Megyében (2014 első fele); forrás: Somogy
Megye Kormányhivatala Munkaügyi Központ

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A tervezett projekt a releváns jogszabályi környezetbe illeszkedik, megfelel a turizmust
érintő, alkalmazandó jogszabályokhoz, melyek az alábbiak:
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Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45–55. cikke (Munkavállalók) és
145–164. cikke (Foglalkoztatás)3
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről
és a szociális foglalkoztatási támogatásról
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény4
1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban a Területés Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól,
valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a
megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról5.
323/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a
szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről6

3.3 Szakpolitikai háttér bemutatása
Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció
A projekt kapcsolódik a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz, mely a
megye hosszú távú, 2030-ig szóló céljait foglalja össze, meghatározza a megye lehetséges kitörési pontjait, főbb fejlesztési irányokat. A foglalkoztatottság növelésére helyezi a hangsúlyt a megye gazdaságának megerősítése és új munkahelyek létrehozása
érdekében. A megyei foglalkoztatási paktum létrehozása ennek alapján lett ernyőprojekt.

3

A tagállamok és az Unió összehangolt stratégia kialakítására törekednek a foglalkoztatás, és

különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a gazdasági
változásokra reagálni képes munkaerőpiacok fejlesztése terén.
4

A törvény célja a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak

megállapítása, intézményrendszerének kialakítása, ezen belül az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek
megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása.
5

A Kormány döntött a TOP forráskeretéről és arról, hogy a TOP-ban a decentralizált források

tervezése integrált programok kialakításával a következő három területi szinten valósuljon meg:
megyei szinten, a megyei jogú városok szintjén, valamint a várostérségek és megyei jogú városok térségének szintjén. A tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet töltenek be.
6

A munkaügyi központok működési hatáskörét szabályozó jogszabály.
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Somogy megye foglalkoztatási stratégiája (2006)
A stratégia foglalkoztatás bővítését szolgáló főbb gazdaságfejlesztési céljai:














Versenyképes gazdasági környezet biztosítása
A regionális logisztikai központ szerepkör elérése
A termelőket, szolgáltatókat a feldolgozókkal, kereskedőkkel, vevőkkel és egymással összekapcsoló szerveződések támogatása
A helyi értékekre, egyedi látványosságokra alapuló, komplex turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakítása, attrakciók láncba szervezése
Agrárlogisztikai központok fejlesztése
Mezőgazdasági termények feldolgozottsági szintjének növelése
Gépipar, fémfeldolgozás fejlesztése
A fafeldolgozás fejlesztése
A termálvíz adottságokra alapuló melegházi zöldségtermelés fejlesztése
A gyógyhatású és biotermények termelésének fejlesztése
Az extenzív állattartás és legeltetés fejlesztése
Egészségügyi szolgáltató központok kialakítása
A Kaposvári Egyetemre alapozva nemzetközi láthatóságú oktatási és innovációs központ kialakítása
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4 A fejlesztési projekt indoklása
Somogy megye foglalkoztatási helyzete kedvezőtlen, a megye a Dunántúl fejletlenebb
területei közé tartozik. A kistelepülések foglalkoztatási potenciálja alacsony, folyamatos
a fiatalok elvándorlása. Egyes területeken a megyei átlagnál is rosszabb a foglalkoztatási helyzet, ilyen a barcsi, nagyatádi és csurgói járás is.
Lakónépesség (2010)

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, %

Barcsi

23.883

17,2%

Csurgói

16.754

16,4%

Nagyatádi

25.955

15,2%

Tabi

12.820

14,4%

Fonyódi

34.164

13,1%

Marcali

34.328

12,6%

Kaposvári

120.634

11,3%

Siófoki

49.409

9%

Járások

3. táblázat: Járások munkanélküliségi adatai

A foglalkoztatási gondok számos nehézséget okoznak a helyi önkormányzatoknak
ezért érdekeltek ennek a problémának a megoldásában. Több helyen nem lehet vállalkozásfejlesztési eszközökkel jelentős növekedést elérni a foglalkoztatásban – ott az
önkormányzatot, vagy más szereplőket kell támogatni a munkahelyteremtés terén.
Továbbá nem csak munkahelyteremtésre van szükség, egyúttal szociális problémákat
is kell kezelni. A megyei foglalkoztatási problémák alapvető strukturális okokra vezethetőek vissza, nem rövid távú okai vannak. A foglalkoztatási helyzet kezelése alapvető
fontosságú. Ezek miatt indokolt, hogy a TOP forrásainak segítségével létre jöjjön egy
megyei munkapont-hálózat, kiegészülve a gazdasági szereplőket érintő foglalkoztatási
paktummal, helyi paktumokkal.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
A foglalkoztatási paktum projekt az megyei területfejlesztési program (SMTfP, elfogadta: Közgyűlés, 2014.6.20.) alábbi átfogó, specifikus, területi és horizontális céljaihoz
illeszkedik.

Átfogó célok
Teljesen illeszkedik:
I. Átfogó cél: A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése

A megye fejlesztésének specifikus céljai
Részben illeszkednek:
2. Tematikus specifikus cél: Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a
lakosság készségeinek fejlesztése
3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő
fejlesztések támogatása
4. Tematikus specifikus cél: Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi integrációjának elősegítése

Somogy megye területi célkitűzései
A foglalkoztatási paktum az egész megyét érinti, kiemelt területi fókusza a hátrányos helyzetű járások, a paktum tevékenysége mégis szolgálja a területfejlesztési program területi célkitűzéseinek megvalósulását.
Részben illeszkedik:
a.) Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése
c.) Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése
Teljesen illeszkedik:
e.) Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése

A megye fejlesztésének horizontális céljai
Részben illeszkedik:
a.)

A különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtése

Prioritások
3.4. prioritás: A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések
támogatása
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4.2. intézkedés7: Piacképes tudást biztosító szakképzési rendszer kialakítása és a felnőttoktatás támogatása
3.6. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása
6.1. intézkedés8: A periférikus térségekben az elszegényedés megállítását és a munka világába történő reintegrációt szolgáló, helyi és térségi
adottságokra épülő élőmunka igényes tevékenységek támogatása
6.2. intézkedés9: Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci és társadalmi (re)integrációját szolgáló programok megvalósításának támogatása

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz

TOP 1.2 prioritás
Az ernyőprojekt részben illeszkedik a „Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a
kis- és középvállalkozásoknál” c. TOP 1.2 prioritáshoz.
A KKV szektor bővülése a foglalkoztatási helyzet javulásához is vezethet.
A prioritás illeszkedik a főbb célcsoportok (térség önkormányzatai, vállalkozásai, illetve
ezek konzorciumai), a specifikus célterületek (a foglalkoztatás bővítési projektben
meghatározott beavatkozási területek) és a főbb kedvezményezettek (önkormányzatok, önkormányzati és magán vállalkozások) tekintetében.

TOP 6.1 prioritás
„A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával” prioritáshoz teljesen illeszkedik a foglalkoztatási ernyőprojekt, lévén foglalkoztatási paktum(ok) létrehozása a cél.
A projekt során hangsúlyos elem a helyi foglalkoztatási helyzet elemzése, a munkalehetőségek feltárása, a gazdaság és a humánerőforrás-fejlesztési elképzelések koordinációja, valamint a kitörési pontok meghatározása.
Kidolgozásra kerülnek a stratégiai alap-dokumentumok (humán-erőforrás térképek,
vállalati háttér feldolgozása, stb.).
7

Pl.: Szakterületi képzési centrumok létrehozása és fejlesztése a tárgyi-személyi feltételek legoptimálisabb biztosítása érdekében.
8

Pl.: Önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása; Kiemelten támogatandó helyi
adottságokra épülő a piac- vagy a szociális gazdaság mechanizmusai szerint működő vállalkozások előkészítése és létrehozása, új modellek, innovatív megoldások kialakítása és bevezetése. Ezen belül megalapozó és előkészítő munkák termelőinfrastruktúra kialakítása és eszközbeszerzés, termék- és szolgáltatásfejlesztés, oktatás és képzés, szociális gazdasági láncok
kialakítása, piacra jutás, piacon való megjelenés segítése.
9

Pl.: A megváltozott munkaképességhez igazítható hiányszakmák, tevékenységek, foglalkoztatási lehetőségek azonosítása és a potenciális munkahelyek, foglalkoztatók felmérése, együttműködések, kapcsolati rendszer kialakítása; Foglalkoztatás a szociális gazdaság eszközeivel.
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A prioritáshoz mindezeken túl azért is illeszkedik a projekt, mert a helyi gazdaságfejlesztési tevékenységhez illeszkedő képzések lebonyolítása is cél. Kapcsolódik még a
paktum-inkubátor, ami a KKV szektor számára nyújt foglalkozásösztönző fejlesztésekhez segítséget.

TOP 6.2 prioritás
„A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek” nevű
6.2 prioritáshoz is kapcsolódik a vizsgált ernyőprojekt, mivel az intézkedésben a TOP
1-es prioritásában biztosított fejlesztések ESZA kiegészítő elemeit tartalmazza.
A prioritás illeszkedik a főbb célcsoportok (pl. pályakezdő fiatalok, tartós munkanélküliek, alacsony képzettségűek), a specifikus célterületek (kevésbé fejlett régiók) és a főbb
kedvezményezettek (önkormányzatok, önkormányzati és magán vállalkozások) tekintetében is. A faipari foglalkoztatás bővítés a hátrányosabb helyzetű járásokat jobban
érinti, mivel ezekben eleve nagyobb múltja és több lehetősége van a faiparnak.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
Legalapvetőbb és a projekt szempontjából is kézzel fogható cél a foglalkoztatás bővítése. Ennek a célnak az elérése érdekében egyrészt ún. társadalmi szerződés létrehozatala szükséges a foglalkoztatók és a foglalkoztatás növelésében érdekelt megyei
szereplők között, közös beavatkozások véghezvitele a munkahelyek növelése és a
vállalkozások munkahely-megtartási képességének fejlesztése érdekében. Másrészt
olyan modell értékű önkormányzati szervezésű foglalkoztatási rendszer alapjainak
megteremtése, amely képes a hátrányos helyzetű térségekbe munkalehetőséget eljuttatni. Átfogó cél, hogy a tartósan munkanélküliek, a hátrányos helyzetű álláskeresők
tartósan munkához jussanak.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A megyei foglalkoztatási helyzet javítása érdekében részletes foglalkoztatás növelési
terv kidolgozására kerül sor. A foglalkoztatás-ösztönzési programok szervezésével
foglalkozó projektiroda létrehozatala, valamint a helyi foglalkoztatási helyszínek kialakítása a hatékony megvalósítás érdekében szintén cél.

Munkapontok hálózata
A legrászorultabb térségekben ún. munkapontok, azaz foglalkoztatási helyszínek kialakítására kerül sor, ami egy folyamatosan bővülni képes megyei szervezésű foglalkoztatási hálózat alapjainak lerakását és működtetését jelenti. Az első fázisban létrehozni
tervezett munkapontok száma 6-10.

Foglalkoztatási paktum(ok)
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A megyei foglalkoztatási helyzet javításában érdekelt, abban aktívan részt vállalni képes vállalkozói, önkormányzati, civil és egyéb intézményi szereplők részvételével foglalkoztatási paktum létrehozatala.

5.1.5 A projekt célcsoportja
A DDRFÜ-nél létrejövő foglalkoztatás növelési projektiroda működésén, a paktumokon
és a munkapontokon keresztül a megyei álláskeresők és tartósan a munka világán
kívül rekedtek, akik vissza kívánnak térni a munka világába.

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
Az ernyőprojekt előkészítése a projektiroda kialakításából és felkészítéséből, valamint
egy aktuális foglalkoztatási helyzetkép és adottság feltárás elkészítéséből áll. Szükséges a partneri viszonyok alapjait is előre rögzíteni meg kell határozni a megyei Munkaügyi Központ és a helyi önkormányzatok szerepét a folyamatokban. Ki kell alakítani
egy átlátható partnerséget a szervezetek között.

5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
Somogy megyében 2006-2011. között sikeresen működött az "Együtt a fejlődésért"
elnevezésű Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum és Paktum Iroda. A paktum elkészítette Somogy Megye Foglalkoztatási Stratégiáját, megvalósított több mint 20 projektet, segítségével közel több mint 500-an munkához jutottak, a paktum iroda folyamatosan működtette a paktumot, szervezete az Irányító Csoportüléseket, a Foglalkoztatási
Fórumokat, a műhelymunkákat stb., szerkesztette a honlapot, rendszeresen adott ki
hírlevelet.
A megvalósítandó ernyőprojekt támaszkodni kíván az „Együtt a fejlődésért” foglalkoztatási paktum tapasztalataira.

5.2.2 A projekt megvalósításához
tevékenységek

szükséges

további

előkészítési

Jelen EMT alapján az MTT és a Megyei Közgyűlés döntése szükséges a projekt részletes előkészítésének megkezdéséről, illetve a a DDRFÜ mint projektiroda kijelöléséről.
Ezen felhatalmazás alapján kerülhet sor a munkapontok tervezett helyszínének meghatározására, az önkormányzati, intézményi és vállalati partnerek körének meghatározására és a működési rend kidolgozására.
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5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
Az előkészítő fázishoz engedélyezési feladatok nem kötődnek, a munkapontok kialakításakor szükséges lehet telepengedély megszerzése és az ehhez kötődő hatósági
eljárások lefolytatása.

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
A munkapontok kialakítása kapcsán szükséges telepengedélyek megszerzéséhez
kapcsolódó költségek becsült nagysága 500.000 Ft/helyszín.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
Az MTT és a Közgyűlés ügyrendjétől függően pár héttől 1-2 hónapig terjed az előkészítés.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
-

Projekt előkészítése és a végrehajtó szervezet felállítása
Foglalkoztatási körkép és foglalkoztatási stratégia elkészítése
Foglalkoztatási paktumok
Tanácsadási és információgyűjtési tevékenység
Munkapontok hálózatának kialakítása, munkaszervező tevékenység

5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása

I.

Projekt előkészítése és irányítási rendszer kialakítása

Szervezeti egység kialakítása, potenciális partnerek bevonása, infrastruktúra kialakítása, felmérés előkészítése – felmérés elkészítésének koordinálása, szervezeti egység
felkészítése a végrehajtásra.
A konzorciumi partner a Munkaügyi Központ két módon közreműködik: kijelölt dolgozói
részt vesznek a közös képzéseken, illetve a szakmai képzések lebonyolításában is
közreműködnek, részt vesz az adatgyűjtési, munkapont helyszín kijelölési folyamatban.

a) Projekt menedzsment kialakítása
Kialakul egy vegyes munkacsoport, ami a kiválasztott szervezet projekt koordinátorából, egy Munkaügyi Központ kapcsolattartóból és egy külső szakértőből
áll. A belső koordinátor / vezető irányítja az ernyőprojekt teljes megvalósítását,
a külső szakértő és a Munkaügyi Központ munkatárs szakmai támogatást ad.
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Költségigény:
Egy fő projekt koordinátor (vezető) alkalmazása a projekt teljes időszakára:
Bruttó 529.269 Ft / hó
Egy fő külső szakértő vagy külső projekt menedzsment szerződtetése,
havi 5 munkanap nagyságrendben:
Bruttó 150.000 Ft / hó
Munkaügyi Központ költségtérítés : 100.000 Ft / hó
Időigény:
A szakértő a projekt előkészítés időtartamára. (5 hónap)
A projektvezető / koordinátor pedig a teljes magvalósítási időszakra, kerül alkalmazásra. (7 év)

b) Fizikai és informatikai feltételek biztosítása
A munkafeltételek megteremtése: irodák kialakítása és felszerelése. Az informatikai hálózat bővítése.
Költségigény:
1.500.000 Ft
Irodabútorok, számítógépek, hálózati eszközök beszerzése
Időigény:
1 hónap

c) Személyzet bővítése
A projekt vezetőn kívül 2 projekt szakmai alkalmazott és 1 fő asszisztens
alkalmazása tervezett.
A munkatársak feladatai:









foglalkoztatási körkép elkészítésében való részvétel,
paktum működtetése (információval való ellátás, projektek, találkozók)
adatbázis felállítása működtetése,
kapcsolat tartása potenciális partnerekkel,
munkaszervezés, munkapont hálózat működésnek szervezése,
képzések szervezése,
logisztika szervezése,
helyi szervezők munkájának koordinálása.

Költségigény:
100.000 Ft / hó
Az új alkalmazottak felkutatása (álláshirdetések), betanítása és alkalmazása.
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Szakmai projekt alkalmazott (projekt menedzser): bruttó 294.731 Ft / hó
Projekt asszisztens: bruttó 208.180 Ft / hó
Időigény:
2 hónap
A projekt szakmai alkalmazottjai és asszisztensei a megvalósítás teljes
ideje alatt alkalmazásban maradnak – függően a munkaterhelés igényétől.

d) Általános működési rend kidolgozása és a szervezet felkészítése a feladatok végrehajtására
A személyi állomány felkészültségének bővítése. A DDRFÜ kijelölt dolgozóinak
foglalkoztatáspolitikai felkészítése (közreműködik a konzorciumi partner munkaügyi központ).
Az új keretszabályok, mechanizmusok és működési rend kialakítása: A szervezet működési rendjét illeszteni kell a megyei önkormányzat irányítási rendszeréhez. A szervezetfejlesztési szakaszban történik a partnerségi kapcsolatok kialakítása is, kifejezetten ebben a tevékenységben történik a konzorciumi
partnerrel közös szervezet kialakítása.
Költségigény:
1.000.000 Ft
Tréningek, szakmai felkészítő program. Foglalkoztatáspolitikai továbbképzés. Keretszabályok, működési rend kialakítása és illesztési a megyei önkormányzat irányítási rendszeréhez.
Időigény:
2 hónap

II.

Foglalkoztatási körkép és stratégia elkészítése
a) Foglalkoztatási körkép elkészítése
A szervezet felkészítése után elkészül egy részletes foglalkoztatási helyzetkép
feltárására. Ez egy főképp szintetizáló tanulmányt jelent, kiegészítve a megyei
gazdasági szereplők minél teljesebb körű feltérképezésével. Ez a körkép lesz a
megalapozása annak, hogy milyen beavatkozásokra lesz szükség a szervezet
által. A körképnek részletesen ki kell térnie a járási és települési foglalkoztatási
tényezőkre, a munkahelyekre, lehetséges munkahelybővítésre és az állástalanok pontos feltérképezésére. Elkészül egy részletes foglalkoztatási térkép is
megyére. Mindezek a felmérések és adatok túlmutatnak a munkaügyi központ
jelenlegi adatgyűjtésein.
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A felmérés tesz javaslatot a munkapontok helyszínére és határozza meg azokat
lehetséges együttműködési területeket, amelyek segítségével munkalehetőségeket lehet biztosítani a program kedvezményezettjei számára.
Kiemelt részelemek:
legkritikusabb gócpontok azonosítása a megyében, esetleg a járásokban
potenciális partnerek körének meghatározása, meglévő vállalati
háttér felmérése települési szintig (jelenlegi és potenciális foglalkoztatók felmérése, lehetőségeik feltárása)
potenciális partnerek körének meghatározása, munkalehetőségek
feltárása települési szintig
jó gyakorlatok feltérképezése
kapcsolódó programok feltérképezése
lehetséges működési formák, infrastruktúra igény meghatározása
munkaszervezői csatornák, lehetőségek feltárása
Ebben a munkafolyamatban a szakmai irányítást a megyei munkaügyi központ
végzi.
Költségigény:
15.000.000 Ft
Időigény:
6 hónap

b) A foglalkoztatási körkép évenkénti frissítése
A foglalkoztatási körképet legalább évente frissíteni kell.
Költségigény:
Évenkénti frissítés: 2.000.000 Ft / év
Időigény:
Évenkénti frissítés: 4 hét / év

c) Foglalkoztatási stratégia elkészítése
Miután a szervezeti körülmények és a foglalkoztatási körkép és térkép is rendelkezésre áll meg kell határozni a beavatkozási eszközöket és célpontokat.
Ez a folyamat erősen épít az előző kettőre és szintén megkerülhetetlen, hogy a
projekt céljait sikeresen el lehessen érni.
Ki kell emelni, hogy ez az előkészítő tevékenységek között is szerepel, de a
projekt időtartama alatt folyamatosan kell ellenőrizni és időszakosan felülvizsgálni a beavatkozásokat. Lásd a következő tevékenység.
Kiemelt részelemek:
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Kompetencia kézikönyv kidolgozása (Megyei kompetenciák és képességek feltárása.)
Kitörési pontok meghatározása (A foglalkoztatási helyzet radikális javításának lehetőségeit meghatározó tevékenység.)
Költségigény:
5.000.000 Ft
Időigény:
3 hónap

III.

Tanácsadási és információgyűjtési tevékenység
Tanácsadás és információgyűjtés a munkaerő-piaci szereplők számára (munkaadók, munkavállalók, közvetítő szereplők). A Munkaügyi Központ tevékenységével összhangban, azt támogatva, kiegészítve fognak folyni ezek a tevékenységek.

a) Képzési és munkaerő-keresleti adatbázis
Kialakításra kerül egy olyan adatbázis, ami tartalmazza a megyei érdekeltségű
képző intézményeket (szakiskolák, továbbképzéssel foglalkozó szervezetek,
minden olyan intézmény, ami hozzájárul, hogy a munkavállaló szaktudása bővüljön). Az adatbázis másik része pedig a megyei érdekeltségű vállalkozások
munkaerőigényét (minden típusú foglalkoztatási forma) gyűjti össze.
Az adatbázishoz a potenciális munkavállalók térítés nélkül hozzáférhetnek.
Fenntarthatóság: a támogatási időszak végére ezt a tevékenységet a helyi foglalkoztatók és képző helyek hozzájárulásából lehetne finanszírozni.
Költségigény:
500.000 Ft / év
Technikai háttér biztosítása, kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel. Adatgyűjtés.
Időigény:
6 év

b) Munkaerő-kínálati adatbázis
A Munkaügyi Központ tevékenységével összhangban a projekt létrehoz egy
munkaerő-kínálati adatbázist, ami a megyei foglalkoztatási körkép adatain alapul, kiegészíti azt. A cél, hogy a statisztikákat le lehessen fordítani konkrét álláskeresők és potenciális munkavállalók adatbázisává.
Költségigény:
500.000 Ft / év
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Technikai háttér biztosítása, kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel. Adatgyűjtés.
Időigény:
6 év

c) Foglalkoztatási tanácsadás
Olyan tanácsadási szolgáltatás kialakítása, amit a települések önkormányzatai
tudnak nyújtani a helyi foglalkoztatóknak, a potenciális munkavállalóknak és az
aktív álláskeresőknek.
Ebben a projekttevékenységben kialakításra kerül az a rendszer, hogyan tudnak a települési önkormányzatok hozzáférné a projekt során létrehozott adatbázisokhoz és miként alakítható ki olyan önkormányzati tanácsadás, ami megfelelő minőségű lehet.
A települési tanácsadás nem váltja ki a Munkaügyi Központok kirendeltségeinek
feladatát, csak kiegészíti azt. A Munkaügyi Központ szakmai mentorálasa mellett folyó tevékenység inkább a járási kirendeltségek hatékony munkavégzését
támogatja.
Költségigény:
5.000.000 Ft / év
Települési tanácsadó pontok kialakítása, üzemeltetése. A tanácsadó
pontok működtetésével is foglalkozó alkalmazottak képzése és bérkiegészítése.
Időigény:
6 év

d) Pályaorientációs program
A foglalkoztatási szempontból hátrányosabb helyzetű csoportok számára (fiatalok, pályakezdők, nyugdíj előtt állók) pályaorientációs programot működtet a
projekt. A nyugdíj előtti években munkahelyet váltani kényszerülők számára is
fontos, hogy megfelelő tanácsadást vegyenek igénybe.
Költségigény:
1.500.000 Ft / év
Időigény:
6 év
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IV.

Képzések támogatása

A megyében a foglalkoztatási helyzet javítását szolgáló szakmai továbbképzések, átképzések megyei szintű támogatása.
A képzéseket a megyei foglalkoztatási körkép és stratégia alapján határozzák meg
évente.

a) Szakmával nem rendelkezők képzésének támogatása
A tartósan munka nélkül maradt képesítés nélküli munkát keresők szakmához
segítése.
Költségigény:
20.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

b) Továbbképzések támogatása
Olyan továbbképzések támogatása, amik elősegítik a munkavállaló további foglalkoztatását.
Költségigény:
15.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

c) Átképzések támogatása
A munkaerőpiacon nehezen hasznosítható szaktudással rendelkező álláskeresők átképzésének támogatása.
Költségigény:
15.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év
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d) Nyelvtanulás támogatása
A megyei gazdasági körforgásban hasznosítható nyelvtudáshoz jutást segítő
képzések lebonyolítása (pl.: horvát, német, angol).
Költségigény:
15.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

e) Szakképzéshez kapcsolódó megyei foglalkoztatási ösztöndíj
Olyan fiatal, pályakezdő szakképzésben résztvevők ösztöndíja, akik a megyében fognak dolgozni a jövőben.
A megyében működő szakképző intézmények végzős és végzett diákjainak
nyújtott ösztöndíj, ami abban nyújt segítséget az ösztöndíjasnak, hogy a megyében és a szakmájában tudjon elhelyezkedni.
Az ösztöndíj szakmai gyakorlaton lévők jövedelem-kiegészítő (-pótló) célból
szintén kialakításra kerül.
Előnyben részesülnek a somogyi településeken lakók, de ez nem kizáró tényező. Az ösztöndíjak csak szociális méltányossági okok esetén vonhatóak össze.
Költségigény:
200-300 diák ösztöndíja.
Szakképzésben végzősök és végzett munkát keresők ösztöndíja
100 fő részére
max. ~30.000 Ft / hó / fő
∑ max. 3.000.000 Ft / hó
Szakmai gyakorlaton lévők jövedelem-kiegészítő (-pótló) ösztöndíja:
50 fő részére
max. ~40.000 Ft / hó / fő
∑ max. 2.000.000 Ft / hó
Összesen:
max. 5.000.000 Ft / hó
A költségigény függ a kiosztott ösztöndíjak mértékétől és idejétől.
Ösztöndíj fenntartási költség:
500.000 Ft / év
Összesen:
50.500.000 Ft / év
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Időigény:
6 év (lehetőség szerint meghosszabbítva a támogatási időszakon túl.)

f) Foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai, tudományos ösztöndíj
Olyan ösztöndíj-rendszer, amit foglalkoztatáspolitikai szakemberek, szociológusok, szociális munkások, stb. valamint civil szervezetek kapnának, akik közreműködésükkel előrébb vihetik az ernyőprojekt tevékenységeit a célok megvalósítása érdekében.
Költségigény:
10.000.000 Ft / év
Időigény:
7 év

V.

Foglalkoztatási együttműködések és paktumok létrehozatala és
működtetése

Az előző tevékenységek során feltárt szereplők számára megyei, ágazati és helyi szintű paktumokat ajánlani, amik célzott és szükségleteket kielégítő munkahelyeket eredményeznek.
A foglalkoztatási paktumok ezen túlmenően a megyei foglalkoztatási helyzet javításában a munkapontok munkával való ellátásában aktív szerepet vállaló vállalkozások és
szervezetek együttműködési fóruma. A fórum keretében közös megoldásokat dolgoznak ki a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében, keresik azokat a megoldásokat,
amikkel a piaci szereplők számára is több lehetőség nyílik a foglalkoztatásra. Ehhez
fejlesztési forrásokat kutatnak fel, közös programokat indítanak, jó gyakorlatokat honosítanak meg, folyamatos információcserét biztosítanak.
Ennek formája egyrészt egy együttműködési keretrendszer, másrészt rendszeres információ csere és közös projektek megvalósítása.
A megyei átfogó paktum létrejötte mellett, helyi paktumok is létrejönnek egy-egy kistérség problémáinak kezelésére, speciális adottságainak kihasználására. Az együttműködés formai, tartalmi elemeinek meghatározása,a célok és vállalások kialakítása együtt
történik
Ez a projektelem tartalmazza a paktumok operatív működtetését és kapcsolódó monitoring rendszerét.

a) Partnertalálkozók szervezése
Potenciális partnerek számára szakmai fórumok és találkozók szervezése, annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci szereplők megismerhessék az együttműködési lehetőségeket.
Költségigény:
Első évben 1.000.000 Ft
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2.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

b) Szociális jellegű foglalkoztatási együttműködések
Piaci alapon működtetve komoly versenyhátránnyal rendelkező szociális jellegű
foglalkoztatás javítására létrehozott együttműködések kialakítására és támogatására szolgáló projekt elem.
Célszerűen első sorban vállalkozások és nem önkormányzatok lennének a foglalkoztatók.
Költségigény:
21.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

c) Piaci alapon működő foglalkoztatási együttműködések
Foglalkoztatási együttműködés a munkaerő-piaci szereplők között olyan módon, hogy külön támogatásra nem feltétlen van szükség.
Költségigény:
1.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

VI.

Munkapontok hálózata program

A megye hátrányos helyzetű járásaiban olyan munkapontokat hoz létre a program,
ahol szerződéses, szükség esetén idényjellegű munkákat nyújtanak a nem feltétlen
helyi foglalkoztatók. Cél a minél folyamatosabb munkával való ellátás, a foglalkoztatás
helyi szervezése.
A végrehajtó szervezet két legfontosabb feladata a paktumok működtetése (információáramlás, szervezés) és a munkapontok munkával való ellátása. A munkapontok
egyrészt munkahelyek, másrészt bedolgozói munka munkaszervező pontjai (munka
átadás/átvétel), harmadrészt képző, betanító helyszínek is.
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a) Munkapontok kijelölése és infrastrukturális felkészítése
A foglalkoztatási térkép alapján a legmegfelelőbb helyen biztosítják a munkapontok elhelyezését. Szükséges esetén felújítják és felszerelik az épületeket.
Tartalmazza az engedélyezést és az alapvető berendezések beszerzését.
Nyolc munkapont kialakítása volt tervezve, a kialakítás részben tartalmazza az
építészeti, felújítási igényeket (munkaterület, szociális helyiségek), részben
alapvető munkaeszközök beszerzését (bútorzat, varrógépek, kézi szerszámok)
Költségigény:
8 x 5.000.000 Ft épület előkészítésre
8 x 3.000.000 Ft berendezésekre
∑ 64.000.000 Ft
Időigény:
1 év

b) Munkapontok fenntartásának támogatása
A munkapontok működését és fenntartását a helyi paktumok résztvevői hosszútávon fenntartható módon biztosítják. Ehhez a fenntartói, üzemeltetői tevékenységhez nyújt pénzügyi támogatást a tevékenység. Az előzetesen tervezett 8 helyi szervező (koordinátorok) alkalmazását is ez a tevékenység biztosítja.
Költségigény:
Helyi koordinátor 150.000 Ft / hó térítésben részesül. (1.800.000 Ft / év;
∑ 14.400.000 Ft / év)
További 10.200.000 Ft / év a munkapontok működésének támogatására.
Időigény:
6 év

c) Logisztikai háttér biztosítása
Gépjárművek üzemeltetés vagy bérlése és munka anyagok (nyersanyagok, félkész termékek, késztermékek) szállítása a munkapontokhoz és munkapontokról.
A munkapontok logisztikai támogatásával elérhető, hogy a résztvevő partner
megrendelők/foglalkoztatók munkafeladatainak kihelyezése a piaci költségek
alatt maradjon. Az intézkedés ez által is abba az irányba tereli az együttműködések, paktumok résztvevőit és a munkapontok partnereit, hogy hosszú távon
is a program partnerei maradjanak.
Költségigény:
Beruházási igény: 35.000.000 Ft
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Gépjárműhasználat (üzemanyag költsége 70 Ft/km; karbantartás költsége 30 Ft/km) évi 50 ezer km-re: 5.000.000 Ft / év
További éves költségek: 4.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

d) Képzések, betanítás szervezése
A munkapontokon folyamatos betanító képzések is zajlanak. (A munkapontokon munkát végzők betanítása a munkafeladatokra vagy munkaeszközökre.) A
projektelem megvalósítása során képzéseket is biztosítanak azoknak akik, részt
szeretnének venni a munkapontok munkáiban.
Költségigény:
8 x 1.200.000 Ft / év
∑ 9.600.000 Ft / év
Időigény:
6 év

VII.

Innovatív foglalkoztatási programok

Bármilyen innovatív, formabontó, de foglalkoztatást eredményező tevékenységek támogatása, amik fenntartható módon javítják a somogyi munkavállalók és álláskeresők
helyzetét.
Költségigény:
15.000.000 Ft / év
Időigény:
6 év

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
A foglalkoztatás növelési projektiroda nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát a projekt alapvető jellege közcélt
szolgál, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés
vizsgálatára nincs szükség. A közcélú, azaz nem állami támogatás esetén elérhető
maximális támogatási intenzitás 100%.
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5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A működtetés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség meglévő szervezeti
keretekében valósul meg a Munkaügyi Központ konzorciumi partnerségével. A meglévő szervezeti keretbe való integrálásán túl szükség van a szervezeti terv kidolgozására, működési elvek felállítására, a koordináció lebonyolításában résztvevő szereplők
kijelölésére, továbbá nélkülözhetetlen a stratégiai szintű megállapítások kialakítása, a
megyei koordináció megszervezése és a partnerségi viszonyok kialakítása az érintettek között. Az új szervezeti egység kialakításához 4 új munkavállalóra van szükség, 1
fő projektvezetőre, 2 fő szakmai projekt menedzserre, valamint 1 fő menedzser aszszisztensre. A társaság felügyeletét a taggyűlés, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló látja el, az operatív irányítás az ügyvezető feladata.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Foglalkoztatás növelés és munkapontok hálózata ernyőprojekt
Pénzügyi elemzés
Beruházási költség (a)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

133 950 000

217 200 000

217 200 000

217 200 000

217 200 000

217 200 000

217 200 000

Éves működési költség (b)

30 374 767

30 374 767

30 374 767

30 374 767

30 374 767

30 374 767

30 374 767

Személyi jellegű költségek

22 193 804

22 193 804

22 193 804

22 193 804

22 193 804

22 193 804

22 193 804

Bruttó bérköltség és járulék

20 222 124

20 222 124

20 222 124

20 222 124

20 222 124

20 222 124

20 222 124

Menedzser asszisztens

3 172 663

3 172 663

3 172 663

3 172 663

3 172 663

3 172 663

3 172 663

Szakmai projekt menedzser 1.

4 491 700

4 491 700

4 491 700

4 491 700

4 491 700

4 491 700

4 491 700

Szakmai projekt menedzser 2.

4 491 700

4 491 700

4 491 700

4 491 700

4 491 700

4 491 700

4 491 700

Projekt vezető
Béren kívüli juttatás

8 066 060

8 066 060

8 066 060

8 066 060

8 066 060

8 066 060

8 066 060

1 971 680

1 971 680

1 971 680

1 971 680

1 971 680

1 971 680

1 971 680

Menedzser asszisztens

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

Szakmai projekt menedzser 1.

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

Szakmai projekt menedzser 2.

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

Projekt vezető
Rezsi költség

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

492 920

7 363 746

7 363 746

7 363 746

7 363 746

7 363 746

7 363 746

7 363 746

Gépjármű költségek (évi 4800 km-re)

193 338

193 338

193 338

193 338

193 338

193 338

193 338

Üzemanyaghasználat költsége

122 547

122 547

122 547

122 547

122 547

122 547

122 547

70 791

70 791

70 791

70 791

70 791

70 791

70 791

Dologi kiadások

623 879

623 879

623 879

623 879

623 879

623 879

623 879

Kisértékű tárgyieszköz költség (4 főre)

341 392

341 392

341 392

341 392

341 392

341 392

341 392

Informatikai eszközök beszerzése (4 főre)
Éves működési bevétel (c)

282 487

282 487

282 487

282 487

282 487

282 487

282 487

8 000 000

10 000 000

16 000 000

14 600 000

-239 574 767

-237 574 767

-231 574 767

-232 974 767

Karbantartási költség

-

Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)

-164 324 767

Nettó jelenérték (NPV)

-

-247 574 767

-247 574 767

1 316 542 057

A működési költségek magukban foglalják a bérköltségeket és járulékokat, béren kívüli
juttatásokat, közüzemi díjakat, valamint a gépjárműhasználat költségeit.

Személyi jellegű költségek
A projekt keretében megvalósuló koordináció megvalósítása érdekében 1 fő menedzser asszisztens, 2 fő szakmai projekt menedzser és 1 fő projektvezető alkalmazására kerül sor. A munkavállalók a bérköltségeken kívül béren kívüli juttatásban részesülnek.
A bruttó bér és járulék a három új munkavállaló esetében az alábbiak szerint alakul:


menedzser asszisztens: bruttó 264 389 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás
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szakmai projekt menedzser: bruttó 374 308 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás
projektvezető: bruttó 672 172 Ft/hónap + 41 077 Ft/hónap béren kívüli juttatás

Rezsi költség
Éves szinten a közüzemi szolgáltatások költsége megközelítőleg 7 millió Ft.

Gépjármű költségek
A hatékony kommunikáció, koordináció érdekében a partnerekkel való személyes kapcsolatfeltétel nélkülözhetetlen. A Gépjármű üzemanyag használat és a karbantartás
költsége éves költsége 4.800 km megtétele esetén került kiszámításra.

Dologi kiadás
A dologi kiadások a kis értékű tárgyi eszközök költségeiből, valamint a szükséges
informatikai eszközök beszerzésére fordított költségekből tevődnek össze.

Éves működési bevétel
A megyei foglalkoztatás növelési projektiroda nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet nem termelő projekt
megvalósítására kerül sor. A projektiroda egyes tevékenységeit (adatbázisok fenntartása, használata) a 4. évtől díjfizetés ellenében végzi, mely bevétel a szervezet fenntartását, továbbműködését biztosítja. További bevételt jelenthet a szervezetnek
esetlegesen tagdíjból, adományokból, egyéb pályázati forrásból, állami/megyei
támogatásból befolyó pénz.
A működés első három éve után a munkaközvetítés bevételeiből és foglalkoztatási
támogatásokból finanszírozható a további munkapontok nyitása és helyi koordinátorok
alkalmazása.
A tervezett működési bevételekből további munkapontok alakíthatóak ki.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A projektiroda tevékenységének hatására javulhat a foglalkoztatási helyzet, több ember
juthat munkához, megélhetéshez, mint eddig. Reményeink szerint a tartósan munkanélküliek és a munka világába visszatérni igyekvő inaktívak legalább egy része is munkához juthat.
Fogalomból a munka újra kézzel fogható tapasztalattá válik a tartósan inaktív rétegek
számára, aminek pozitív szocializációs hatásai lesznek, jó példaként jelennek meg a
helyi kis közösségekben.

Térség versenyképességének növelése, életminőség javítása, népességmegtartás
A megye magas munkanélküliséggel érintett járásainak gazdasági helyzete javulni fog,
az életminőség nő, lelassul az aprófalvas térségek lakosságcsökkenése.
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A munkaerő-piaci résztvevők közötti kapcsolat erősödésének a hatására a térség versenyképessége is erősödik. A helyi munkalehetőségek bővítésével a térség népességmegtartó ereje is növekszik.

Munkahelyteremtés
A tartósan munkához jutó lakosság növelni fogja a helyi alapvető termékek fogyasztását, csökkennek a szociális kiadások, kevesebb aktív munkaerő-piaci beavatkozásra
lesz szükség.
Az újonnan munkába állók foglalkoztatása azt is jelenti, hogy a foglalkoztatás bővülés
eredményeként szükségtelenné váló ellátások – munkanélküli segély – révén államháztartási kiadáscsökkenés jelentkezik. A projekt sikeres működtetése érdekében közvetlenül 4 új munkakör kialakítása történik, így az intézmény jelenlegi munkavállalóinak
köre 4 új munkatárssal bővül.
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6 Kockázatok felmérése

index (1-25)

Kockázati

hatása (1-5)

Kockázat

(1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége

Az alábbi táblázat foglalja össze a fejlesztéssel kapcsolatos számba vehető jogi, társadalmi, környezetvédelmi, pénzügyi kockázatokat, összefüggést más projektekkel és
operatív programokkal. A táblázatban az azonosított kockázatok konkrét megnyilvánulási formáját is feltüntetjük a projekt vonatkozásában, valamint a bekövetkezés valószínűségét és a hatás mértékét 1-től 5-ig terjedő skálán értékeltük. A bekövetkezés valószínűségének és a hatás mértékének szorzata adja meg az ún. kockázati indexet, mely
alapján látható, hogy melyek azok a kockázati tényezők, melyek kitüntetett figyelmet
igényelnek. A táblázat utolsó oszlopában mutatjuk be minden kockázat kapcsán a lehetséges kockázat kezelés, illetve megelőzési intézkedéseket.

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
nem releváns
TÁRSADALMI SZEMPONTOK
a projekt során megvalósuló projektelemek nem csökkentik jelentős mértékben a
helyi foglalkoztatási feszültségeket

a megvalósuló projektelemek területileg aránytalanul
érvényesülnek

2

3

4

4

8

újra kell gondolni a projektelemek
megvalósítását és részleteit, ennek a folyamatnak a kezdete a
foglalkoztatási körkép és stratégia
felülvizsgálata, ezek után történhet meg a projektelemek újrahangolása a célok hatékonyabb elérése érdekében

12

a munkapontok hálózatát területileg arányosan kell kialakítani,
hangsúlyosan kezelve a hátrányos
helyzetű járásokat

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
a munkapontok működése
során hulladék keletkezik
4

1

5

a munkapontokon keletkező hulladékok feldolgozását, újrahasznosítását össze lehet szervezni
ujrafeldolgozással
foglalkozó
munkapontok működésével, így a
projekt környezetkímélő módon
tud működni
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PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
a projekt iroda tevékenysége iránti alacsony érdeklődés
kapcsolódó
partnerekkel
való együttműködés nehézségekbe ütközik

a projektszervezet tevékenysége bevételek hiányában nem fenntartható
a valós működési bevételek
elmaradnak a tervezett
mértéktől

2

3

6

hatékony marketing és kommunikációs tevékenység

2

4

8

megfelelő együttműködés, kommunikáció kiépítése a kapcsolódó
partnerekkel a projekt kezdetét
követően, pontos feladatlehatárolások az esetleges feladatátfedések elkerülése érdekében

3

4

12

új források bevonása vagy a projektmenedzsment
költségeinek
csökkentése szükséges.

6

ebben az esetben a tervezett 8
munkapontok kívül továbbiak létesítését más forrásból kell biztosítani, vagy le kell mondani róluk

3

2

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
nem releváns
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7 A fejlesztési projekt tulajdonviszonyainak
bemutatása
A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így jelen fejezet nem releváns.
A munkapontok hálózatának helyi ingatlanjait a helyi önkormányzatok üzemeltetik, a
tulajdonviszonyban változás nem lépne fel.

Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A projekt ingatlanvásárlást nem tartalmaz, így jelen fejezet nem releváns.

8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi ütemezése és
eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Foglalkoztatás növelés és munkapontok hálózata ernyőprojekt
Projektelemek
I. Projekt előkészítés, irányítási rendszer kialakítása
a) Projekt menedzsment kialakítása
Menedzsment költségek (bérek, béren kívüli juttatások, rezsi költség,
dologi kiadások, gépjármű fenntartás)
b) Fizikai és informatikai feltételek biztosítása
c) Személyzet bővítése
d) Általános működési rend kidolgozása és a szervezet felkészítése a
feladatok végrehajtására
II. Foglalkoztatási körkép és stratégia elkészítése
a) Foglalkoztatási körkép elkészítése
b) A foglalkoztatási körkép évenkénti frissítése
c) Foglalkoztatási stratégia elkészítése
III. Tanácsadási és információgyűjtési tevékenység
a) Képzési és munkaerő-keresleti adatbázis
b) Munkaerő-kínálati adatbázis
c) Foglalkoztatási tanácsadás
d) Pályaorientációs program
IV. Képzések és ösztöndíjak
a) Szakmával nem rendelkezők képzésének támogatása
b) Továbbképzések támogatása
c) Átképzések támogatása
d) Nyelvtanulás támogatása
e) Szakképzéshez kapcsolódó megyei foglalkoztatási ösztöndíj
f) Foglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai, tudományos ösztöndíj
V. Foglalkoztatási együttműködések és paktumok
a) Partnertalálkozók szervezése
b) Szociális jellegű foglalkoztatási együttműködések
c) Piaci alapon működő foglalkoztatási együttműködések
VI. Munkapontok hálózata program
a) Munkapontok kijelölése és infrastrukturális felkészítése
b) Munkapontok fenntartásának támogatása
c) Logisztikai háttér biztosítása
d) Képzések, betanítás szervezése
VII. Innovatív foglalkoztatási programok
Összesen

2015

2016

1 250 000
30 374 767

2017
-

30 374 767

2018
-

30 374 767

2019
-

30 374 767

2020
-

30 374 767

Összesen

2021
-

30 374 767

30 374 767

1 250 000
212 623 370

1 500 000
200 000

-

-

-

-

-

-

1 500 000
200 000

1 000 000

-

-

-

-

-

-

1 000 000

15 000 000
5 000 000

2 000 000
-

2 000 000
-

2 000 000
-

2 000 000
-

2 000 000
-

2 000 000
-

15 000 000
12 000 000
5 000 000

500 000
500 000
5 000 000
1 500 000

500 000
500 000
5 000 000
1 500 000

500 000
500 000
5 000 000
1 500 000

500 000
500 000
5 000 000
1 500 000

500 000
500 000
5 000 000
1 500 000

500 000
500 000
5 000 000
1 500 000

3 000 000
3 000 000
30 000 000
9 000 000

10 000 000

20 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
50 500 000
10 000 000

20 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
50 500 000
10 000 000

20 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
50 500 000
10 000 000

20 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
50 500 000
10 000 000

20 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
50 500 000
10 000 000

20 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
50 500 000
10 000 000

120 000 000
90 000 000
90 000 000
90 000 000
303 000 000
70 000 000

1 000 000
-

2 000 000
21 000 000
1 000 000

2 000 000
21 000 000
1 000 000

2 000 000
21 000 000
1 000 000

2 000 000
21 000 000
1 000 000

2 000 000
21 000 000
1 000 000

2 000 000
21 000 000
1 000 000

13 000 000
126 000 000
6 000 000

64 000 000
35 000 000
164 324 767

24 600 000
9 000 000
9 600 000
15 000 000
247 574 767

24 600 000
9 000 000
9 600 000
15 000 000
247 574 767

24 600 000
9 000 000
9 600 000
15 000 000
247 574 767

24 600 000
9 000 000
9 600 000
15 000 000
247 574 767

24 600 000
9 000 000
9 600 000
15 000 000
247 574 767

24 600 000
9 000 000
9 600 000
15 000 000
247 574 767

64 000 000
147 600 000
89 000 000
57 600 000
90 000 000
1 649 773 370

-

Az előkészítő, felkészülő jellegű projektelemek 2015-ben valósulnak meg, a megvalósítási projektelemek pedig a további 6 évben folyamatosan.
A projekt összköltségvetése közel 49 millió forinttal haladja meg a támogatási összeget. A különbözetet pályázati, támogatási és egyéb forrásból lehet finanszírozni.

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A projekt megvalósítása 1.649.773.370 Ft-ot igényel.
A projekt megvalósításának forrását a TOP biztosítja. A tevékenységek várható támogatási intenzitása 100%-os. A foglalkoztatás növelési projektiroda nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tehát közcélú, jövedelmet nem termelő projekt megvalósítására kerül sor, jövedelemtermelés vizsgálatára nincs szükség.
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Foglalkoztatás növelés és munkapontok hálózata ernyőprojekt
Projektelemek
I. Projekt előkészítés, irányítási rendszer kialakítása
II. Foglalkoztatási körkép és stratégia elkészítése
III. Tanácsadási és információgyűjtési tevékenység
IV. Képzések és ösztöndíjak
V. Foglalkoztatási együttműködések és paktumok
VI. Munkapontok hálózata program
VII. Innovatív foglalkoztatási programok
Összesen

Költség-igény
(Ft)
216 573 370
32 000 000
45 000 000
763 000 000
145 000 000
358 200 000
90 000 000
1 649 773 370

Támogatás
intenzitás (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

Önerő (Ft)
-

Támogatás (Ft)
216 573 370
32 000 000
45 000 000
763 000 000
145 000 000
358 200 000
90 000 000
1 649 773 370

Támogatási
forrás
TOP 6.1
TOP 6.1
TOP 6.1
TOP 6.1
TOP 6.1
TOP 6.1
TOP 6.1
TOP 6.1

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)

TOP output indikátorok

A foglalkoztatás növekedése a
támogatott vállalkozásoknál
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9 Kapcsolódó projektek
Az ernyőprojektek kialakításánál fontos szempont volt, hogy a járási, helyi fejlesztések ne elszigetelten, pontszerűen valósuljanak meg, hanem létrejöjjenek azok a megyén belüli hálózatos
rendszerek, amelyek lehetővé teszik a közös fellépést, a helyi adottságok koordinált kihasználását.

Járások projektjeihez való kapcsolódás
A Csurgói és a Barcsi járások fokozott célterületei a foglalkoztatás növelési ernyőprojektnek.
Ezért is, illetve tartalmában is kapcsolódnak az érintett járások húzóprojektjei. Csurgón munkahely teremtési céllal vágópontot hoznának létre, míg Barcson agrár-feldolgozóipari fejlesztéseket
folytatnának („Települési gazdasági aktivitás erősítése a működő és barnamezős iparterületek
bevonásával” c. projekt).
A Kaposvári járásban több húzóprojekt is kapcsolódik, ilyen a „Gyakorlati készségek elsajátításához szükséges kompetencia fejlesztés” c. és a „Bárdudvarnoki családi, környezettudatos önfenntartó modell létrehozása” c projektek. Utóbbi projekt során első sorban helyi munkahelyek teremtése a cél.
Marcaliban két húzóprojekt is kapcsolódik, sőt a TOP 6.1 prioritásból kerülne támogatásra. A
„Piacorientált szakmunkásképzés feltételeinek megteremtése - gyakorlati oktatással kombinálva”
c. és a „Integrált húsmarha tenyésztés bevezetése” c. projektek is hasonló céllal valósulnának
meg mint jelen ernyőprojekt. Míg a Nagyatádi járásban szintén iparfejlesztési projektet tűztek ki
célul, ami végül is a foglalkoztatás bővüléséhez vezethet.

Ernyőprojektekhez való kapcsolódás
A foglalkoztatás növelési ernyőprojekt az összes többi ernyőprojekthez kapcsolódik. A legtöbb
projektnek a foglalkoztatás növelése a végső, közvetett vagy közvetlen célja. Ugyanakkor a többi
ernyőprojekt egy-egy szakterületet, ágazatot érint, míg a foglalkoztatás növelési ernyőprojekt
célzottan támogatja a megye hátrányos helyzetben lévő álláskeresőit, potenciális foglalkoztatottait. Az ágazati jellegű projektekkel ellentétben a foglalkoztatás növelése, a munkapontok hálózatának kialakítása, és a foglalkoztatási paktumok ernyőprojektje inkább egy társadalmi csoportot
érint.
A foglalkoztatás növelési ernyőprojekt tevékenysége kiegészíti az ágazati ernyőprojekteket. Szoros együttműködés szükséges a faipari foglalkoztatási ernyőprojekt megvalósítása és a jelenleg
tárgyalt projekt között. A foglalkoztatás növelésének projektelemei többnyire kiegészíti a faipari
ernyőprojektet.
A többi ernyőprojekttel ilyen szoros összefüggés és koordinációs igény nincsen.

Települési gazdasági aktivitás
erősítése agrárfeldolgozóipari fejlesztésekkel a barcsi járásban
Barcsi járás, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
Barcs Város Önkormányzata egy olyan agrár-feldolgozóipari központ létesítését tűzte
ki célul, amely a helyi foglalkoztatást növeli, javítja a térség gazdasági helyzetét, jövőbeli együttműködési lehetőséget kínál a környező agráripari vállalkozásoknak és mezőgazdasági termelőknek.
A több mint 1 milliárd forint értékű komplex projektet túlnyomó részt a TOP 1.1 prioritásának forrásaiból kívánja az önkormányzat megvalósítani. A prioritás keretében a helyi
önkormányzatok foglalkoztatás-bővítést szolgáló gazdaságfejlesztési akciói támogathatóak. Ilyen gazdaságfejlesztési projekt az agráripari központ létesítése.
A három éves projekt során az említett helyszínen egy hűtőkapacitással is rendelkező
raktárbázis és egy feldolgozó üzem valósulhat meg. Emellett a projekt keretében a
kedvezményezett halastavat és üvegházakat is létesít. A helyben megtermelt és a környező térségből beszerzett agrártermékeket a feldolgozó üzemben késztermékké alakítják, a csomagoló berendezések segítségével pedig szállíthatóvá teszik. Szükség
szerint a helyben előállított vagy beszállított termékeket a raktárbázison és a hűtőházban fogják tudni tárolni. A feldolgozó és csomagoló üzem kiépítésével megvalósítható,
hogy a létesítményben hozzáadott érték növelésével aktív gazdasági tevékenység folyjék.
Az energiahatékonyság növelés érdekében a projekt keretében fúrt termálvizes kutakból kiemelt víz hőjét hasznosítják, illetve a hőcserélt vízzel biztosítják az öntözéshez és
a halastóhoz szükséges folyadék egy részét.
A megvalósítás harmadik évétől kezdve a létesítményben szakemberek foglalkoztatását tervezi a kedvezményezett. A szakemberek mellett a kb 100 fős létszám nagyobb
részét nehéz foglalkoztatási helyzetű dolgozók fogják kitenni (szociális foglalkoztatási
jelleg).
Az alapvetően foglalkoztatási célú létesítmény működését a megvalósítási időszak
végén szociális szövetkezeti keretek között képzeli el az önkormányzat.
A kedvezményezett a projekttől azt várja, hogy kedvező helyi gazdasági környezet
kialakulását tudja elősegíteni.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:
Fejlesztési projekt megnevezése:

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje:
Projektfejlesztés kapcsolattartója (fő kedvezményezett részéről):
Kapcsolattartó elérhetőségei (E-mail, mobil):

Települési gazdasági aktivitás erősítése a
működő és barnamezős területek bevonásával I. ütem - Mezőgazdasági termékek
előállítása, feldolgozása és értékesítése
Barcs Város Önkormányzata
Pénzár Árpád
30/985-6763
penzar.arpad@barcs.hu
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
Barcs dinamikusan fejlődő kisváros a magyar-horvát határon, a barcsi kistérség természetes központja. Közúti határátkelőhelye az EU leendő kapuját jelenti Délkelet-Európa
irányába. A város a Duna-Dráva Nemzeti Park területén fekszik. A rendszerváltás után
szinte minden területen gyors, olykor már rövidtávon is negatív következménnyel járó
átalakulás indult meg. A városba települt ipar elsősorban az építőiparhoz kapcsolódott.
Ez az iparág az 1990-es évek elejére gyakorlatilag megrendelések nélkül maradt. Hasonlóan hatott Barcs gazdaságára a szomszédban dúló háború, a mezőgazdaság átalakításával járó problémák, valamint a foglalkoztatás szempontjából stratégiai fontosságú nagyüzemek olykor rosszul sikerült privatizációja.
A számos negatív hatás ellenére a város az utóbbi évtizedben mégis óriási átalakuláson ment keresztül. 1994-re felépült az új városközpont, új utcák nyíltak, lakások épültek,fejlődött az intézményhálózat. A város kereskedőváros-jellege ugyan részben
megmaradt, de egyre inkább stratégiai célként fogalmazódik meg a természeti környezet adta lehetőségek kihasználása, az idegenforgalomra épülő városfejlesztés. További, eddig csak részben kihasznált lehetőségeket jelentenek a termálvizes fürdők és a
vadászturizmus. A város közvetlen közelében számos kiépített termál-, és gyógyvizes
fürdő található. Barcs múltját, jelenét és jövőjét jelentősen meghatározta és meghatározza fekvése és nemzetközi útvonalakhoz való csatlakozása. A város egykori rangjának visszanyerése érdekében kialakított elképzelések nemcsak a város és környéke,
de a tágabb térség, a megye és Dél-Dunántúl fejlődését is jelentősen befolyásolhatják.
Az európai integráció olyan körülményeket teremt a térség számára, melyekben - reményeink szerint - a határmentiség hátrányból előnnyé válik. Barcsnak erre kell felkészülnie, és ennek kell megfelelnie a következő években.
A Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program által a közigazgatás fejlesztésének
egy újabb lépése következett be 2013. január 1-jével. Ennek eredményeként a járási
kormányhivatalok megkezdték működésüket, lezárva a megyei kormányhivatalok megalakulásával megkezdett közigazgatási átalakítást. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az
önkormányzatok intézmény-fenntartási, hatósági feladat- és hatáskörei jelentősen viszszaszorulnak és a polgármesteri hivatalok tevékenységének hangsúlya a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé fog eltolódni. A feladatok és hatáskörök átalakítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok
fokozott figyelmet fordítsanak a település-menedzsment gyakorlat, valamint a munkatársak ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére. Másrészt az átalakuló szervezet
felépítésével, a folyamatok és a munkatársak belső együttműködésének fejlesztésével
fontos a polgármesteri hivatalok működésének folytonosságának biztosítása, a folyamatok zökkenőmentes működtetéséhez a működési színvonal és az ügyfélkapcsolatok
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színvonalának megőrzése és fejlesztése és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok és
módszerek adaptálása az átalakítás során és azt követően.

Közreműködő szervezet
jelentés, egyeztetés, jóváhagyás, ellenőrzés

Barcs Város Önkormányzata

jelentés, egyeztetés

Barcs Város Önkormányzat
jóváhagyás, döntés

Képviselő testület
Polgármester

Projektmenedzsment szervezet
Pénzügyi vezető

Szakmai vezető

Projektmenedzser

Projektasszisztensek

PMSZ
vezető

koordináció, ellenőrzés

Külső közreműködők

Közbeszerzési
szakértő

Könyvvizsgáló

Műszaki terület
felelőse

Tervdokumentációk készítői, Tervellenőr, Rehab. szakmérnök

Kivitelező
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2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
Az önkormányzat vezetője Karvalics Ottó polgármester. Az önkormányzaton belül 4 fő
iroda működik:
 Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Iroda
 Közgazdasági Iroda
 Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
 Igazgatási Iroda.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatkörébe tartozik a pályázati források,
elérhetőségek nyomon követése és gondoskodik az elfogadott pályázati lehetőségek
kidolgozásáról, benyújtásáról, az elnyert pályázatok végrehajtásáról, nyilvántartásáról.
Ezen kívül pedig többek között kapcsolatot tart a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú intézmények, gazdasági társaságok vezetőivel. A projekt során így nekik
kiemelt szerepük lesz.
A szervezet feladat- és hatásköre
A Barcs Város Önkormányzata - a pályázat benyújtója /”kedvezményezettje” - a vonatkozó jogszabályok betartása mellett felállítja a projekt lebonyolításáért felelős Projektmenedzsment Szervezetet. A PMSZ célja a hatóságok és az Európai Unió követelményeinek megfelelően a projekt magas színvonalon történő sikeres lebonyolítása.
A szervezet felépítése
 Projektmenedzsment Szervezet vezetője
 Projektmenedzser
 Pénzügyi vezető
 Szakmai vezető
 Projektasszisztensek (projektasszisztens, pénzügyi asszisztens, szakmai asszisztens)
 Külső közreműködők: közbeszerzési terület felelőse, műszaki terület felelőse, műszaki ellenőr, kivitelező, könyvvizsgáló
A menedzsment szervezet munkamegosztása
A projekt megvalósítására 7 tagú menedzsment szervezet került felállításra a Barcs
Város Önkormányzat szervezetéből. A menedzsment tagok már több uniós és hazai
pályázat előkészítésében valamint megvalósításában rendelkeznek tapasztalattal. A
projektmenedzsment munkáját eddigi referenciái alapján alkalmas külső szakértők segítik.
A Barcs Város Önkormányzata szervezetéből felálló csoport, projektmenedzsment
szervezet tagjai azok, akik közvetlenül, napi szinten foglalkoznak a pályázat és a beruházás lebonyolításával, a külső szakértők számára anyagokat biztosítanak. A menedzsment tagok egymás szakmai tapasztalatait kihasználva folyamatosan egyeztet-
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nek, rendszeres időközönként tartott projektmegbeszéléseken, nyomon követik egymás munkáját, valamint ellenőrzik azt a menedzsment által meghatározott döntéshozatali szabályok, belső monitoring alapján.
A projekt megvalósítását a projektmenedzsment szervezet (PMSZ) vezetője koordinálja.
A projektmenedzser irányítja a projektet, ő tartja a kapcsolatot valamennyi, a megvalósításért felelős szakértővel, projektmenedzsmenttel, a pályázóval és a Közreműködő
Szervezettel. A megvalósításért felelős szakértők havonta jelentést készítenek a projektmenedzsernek a projekt megvalósulásának aktuális szakaszáról, az esetleges késedelem, hiányosságok okairól, az akadályok elhárításának lehetséges kezeléséről. Az
egyes területért felelős személyek napi kapcsolatban állnak egymással, személyesen,
telefonon, e-mail útján tartják a kapcsolatot, a megvalósítás során szorosan együttműködnek egymással. A pályázót érintő döntést igénylő kérdésekben a projektmenedzsment a polgármesterhez fordul határozati javaslatával.
Külső közreműködők szerepe
A projektmenedzsment szervezet munkáját a külső közreműködők segítik. A külső közreműködők a projektgazdával kötött megbízási /vállalkozási stb. szerződésben részletezettek szerint végzik feladataikat.

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
A projekt megvalósításának menedzsmentje külső és belső projektmenedzsment
együttműködésében fog megvalósulni.
Az önkormányzat saját munkatársai által alkotott műszaki-pénzügyi-jogi menedzsment
gárdát állít fel, míg a külső projektmenedzsment felelős a projekt mindenkor aktuális
pályázati rendszereknek megfelelő szakszerű végrehajtásáért, releváns tapasztalattal
rendelkező pénzügyi, adminisztratív és operatív menedzser részvételével.
Az Önkormányzat korábbi pályázati tapasztalatait a következő ábra mutatja be:

Beadás éve

2014

Hová

Milyen célra

Tervezett összes költség

Belügyminisztérium

Térfigyelő kamera kiépítése

18 849 000

18 849 000

0

Belügyminisztérium

Óvoda felújítás

33 333 333

29 999 700

3 333 633

2014

elbírálás alatt

2014

5 500 000

5 000 000

500 000

Hazai forrás

elbírálás alatt

2014

Sporttelep felújítási program

10 000 000

7 000 000

3 000 000

MLSZ - TAO forrás

nyertes

2014

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Piac felújítás

25 400 000

25 400 000

0

LEADER forrás

Ivóvízminőség javítás

1 921 849 926

1 361 940 892

559 909 033

KEOP-1.3.0

Műfüves Labdarúgó pálya

27 339 581

24 605 623

2 733 958

MLSZ - TAO forrás

Nemzeti Fejlesztési ügynökség

Szervezetfejlesztés Barcson

21 913 850

21 913 850

0

ÁROP-1.A.5

Nemzeti Kulturális Alap, Belügyminisztérium

"Itthon vagy - Magyarország
Szeretlek

1 745 200

1 300 000

445 200

Barcs, Városi Bölcsőde felújítása

33 333 000

29 999 700

3 333 300

Köztéri alkotás megvalósítása

6 100 000

4 000 000

2 100 000

NKA forrás

Belügyminisztérium

Nemzeti Kulturális Alap

NKA Forrás,
50/2013. (VIII. 27.)
BM
8/2013.(III.29.) BM
rendelet

megvalósítás
alatt
Megvalósítás
alatt
Megvalósultlezárult
megvalósítás
alatt
Megvalósultlezárás
folyamatban
Elbírálás alatt
Megvalósítás
folyamatban
Megvalósultlezárult
Megvalósult
lezárás
folyamatban

2012
2013

2013

2012

29 976 878

26 979 190

2 997 688

Belügyminsztérium

1 db kommunális gép és 2 db
fűnyíró kstraktor beszerzése

36 000 000

36 000 000

0

5/2012.(III.1.) BM
rendelet

164 700 000

139 995 000

24 705 000

KEOP-5.5.0/A/12

Elbírálás alatt

2012

140 921 883

140 921 883

5 636 875

KEOP-5.5.0/A/13

Tartaléklista

2012

65 000 000

65 000 000

0

TIOP-1.2.5-12/1

Megvalósítás
KLIK-en keresztül
folyamatban

2012

ESZA Nonprofit Kft

Nem lett beadva pályázat

SZIVÁRVÁNY EGYMI Pedagógiai
Szakszolgálat fejlesztése

2014

2013

Hársfa utcai óvoda felújítása

Barcs Város Közvilágításának
korszerűsítése
Barcsi Szociális Központ
fejlesztése

2013

2013

Belügyminiszérium

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ

befejezés
éve

2013

4/2012.(III.1.) BM
rendelet

ESZA Nonprofit Kft

2011

elbírálás alatt

I. Világháborús emlékművek
felújítása

Magyar Labdarúgó Szövetség

2012

28/2014 ( IV.1.) BM
rendelet
4/2014. (I. 31.) BM
rendelet

Beadás
éve

Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX.
Század Intézet
Magyar Ladbarúgó Szövetség

Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ

2013

Igényelt támogatás Tervezett saját erő Támogatás forrása Pályázat státusza

2012

2013

2012

2012
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Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2010

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Önkormányzati Minisztérium

Barcsi városközpont fejlesztése
Barcs, Városi Bölcsőde
korszerűsítése, bővítése
Szociális városrehabilitációs
program
BNI Vízvári Tagóvoda fejlesztése

420 000 000

339 104 000

80 896 000

DDOP-4.4.1/D

Visszamondott

77 653 535

69 888 182

7 765 353

DDOP-3.1.3/D

Visszamondott

213 360 000

181 186 002

32 173 998

DDOP-4.1.2/A-09 Visszamondott

12 775 556

11 480 000

1 275 556

ÖM támogatás

20 500 000

20 500 000

0

TÁMOP-3.3.7

99 838 000

99 838 000

0

TÁMOP-3.3.2

128 976 119

128 976 119

0

TÁMOP-3.1.4

15 789 000

15 000 000

789 000

IPA-CBC-2009

45 071 972

45 071 972

0

TIOP-1.1.1-07/12008

Megvalósult lezárult

2010
2010
2010
2010

2010

2008 és 2009 évben beadott pályázatok, melyek 2010, 2011, 2012 és 2013 évben fejeződtek be.

OKM Támogatáskezelő Igazgatóság
OKM Támogatáskezelő Igazgatóság
OKM Támogatáskezelő Igazgatóság
IPA CBC Magyarország - Horvátország
Együttműködési Program
ESZA Nonprofit Kft
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Önkormányzati Minisztérium
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Önkormányzati Minisztérium

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Önkormányzati Minisztérium

Barcsi Városi Könyvtár
szolgáltatás fejlesztése
Esélyegyenlőségi programok
végrehajtásának támogatása
Kompetencia alapú oktatás
fejlesztése
Kompetencia alapú oktatás
fejlesztése
Oktatási Intézmények
informatikai fejlesztése
Barcs, Belterületi vízrendezés
Barcs, Belterületi vízrendezés
EU Önerő Alap támogatás
BNI Szuloki tagintézmény
akadálymentesítése
BNI Szuloki tagintézmény
akadálymentesítése EU Önerő
Alap támogatás
Barcsi Kistérségi
Járóbetegellátó Központ
fejlesztése
Barcsi Kistérségi
Járóbetegellátó Központ
fejlesztése EU Önerő Alap
támogatása

72 520 748
80 750 712

DDOP-5.5.5/C
3 395 281

4 834 683

ÖM támogatás

11 529 006

DDOP-3.1.1-09

12 136 006

303 500
303 500

ÖM támogatás

577 525 754

DDOP-3.1.3/B

674 143 362

67 741 765
28 875 843

ÖM támogatás

Megvalósult lezárás
folyamatban
Megvalósult lezárult
Megvalósult lezárult
Megvalósult lezárult
Megvalósult lezárult

2009

2013

2008

2012

2008

2010

2009

2012

2008

2010

Megvalósult lezárult

2009

2012

Megvalósult lezárult

2009

2011

Megvalósult lezárás
folyamatban

2009

2013
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Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Önkormányzati Minisztérium

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Önkormányzati Minisztérium
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Alap és Középfokú Otatási
Intézmények rekonstrukciója
(BNI fejlesztés)
Alap és Középfokú Otatási
Intézmények rekonstrukciója
(BNI fejlesztés) EU Önerő Alap
támogatás
Barcs, Nyugati Városrész
Rehabilitációja EU Önerő Alap
támogatás
Barcs, Nyugati Városrész
Rehabilitációja
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs
Központ szolgáltatásainak
fejlesztése

1 241 173 381
1 338 759 120

DDOP-3.1.2/2F
70 538 602

27 047 137

2008

2011

Megvalósult lezárva

2008

2013

Megvalósult lezárva

2008

2011

ÖM támogatás

373 149 571
461 732 515

Megvalósult lezárva

DDOP-4.1.1/A
74 093 117

14 489 827

ÖM támogatás

180 013 635

62 492 500

117 521 135

Pályázatok értéke összesen:

6 304 613 183

5 245 042 063

1 065 187 994

Pályázatokból
Kidolgozás alatt
Megvalósítás folyamatban van
Tartaléklistára helyezett pályázat
Elbírálás alatt van
Megvalósult - lezárva - lezárás folymatban van
Visszamondott pályázat

48 833 333
2 040 263 776
140 921 883
198 033 000
3 165 547 656
711 013 535

41 999 700
1 478 254 742
140 921 883
169 994 700
2 748 141 864
590 178 184

6 833 633
562 009 033
5 636 875
28 038 300
341 834 802
120 835 351

DDOP-2.1.2/B-2f

3

fejlesztési projekt hátterének bemutatása

3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A Barcsi kistérség 26 településből áll. Települései: Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó,
Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu,
Vízvár. Városi jogosultsággal rendelkező településeinek száma egy (Barcs).
A barcsi térségben működő vállalkozások ágazati megoszlását tekintve a mezőgazdaság és a kereskedelem szerepe jelentősen meghaladja a megyei arányt, de a feldolgozóipar is jelentősebb súlyt képvisel. Ezzel szemben a szolgáltatási szektor kisebb
súllyal van jelen a térségben, ez alól csak a pénzügyi, biztosítási tevékenység képez
kivételt.
A barcsi térség Somogy megyében a legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci adottságokkal
rendelkezik. Az álláskeresők száma átlagosan 2 700 fő körül alakul, de 2013 I. negyedévében meghaladta a 3 500 főt, melyet a III. negyedévre sikerült 2 400 fő alá mérsékelni. A munkanélküliségi ráta az országos ráta közel kétszerese, a megyében a legmagasabb. 2007 és 2013 között nem volt megfigyelhető csökkenő trend a munkanélküliségi szint alakulása tekintetében.
A barcsi járásban is elvándorlás jellemző, ezért a járás projektcsomagjában nagy
hangsúlyt kapnak a népességmegtartó településfejlesztési projektek, valamint a
munkahelymegtartást segítő családbarát intézkedések, továbbá a szociális és
egészségügyi alapinfrastruktúra fejlesztésére irányuló projektek.
Az előző fejlesztési időszakban a humán közszolgáltatásokon túl – elsősorban alapfokú oktatásfejlesztések tekintetében – leginkább a városfejlesztési beruházások domináltak, ezért a járás jelenlegi projektcsomagjában – különösen Barcs Város esetében – ezek kevésbé hangsúlyosak.
Markánsan jelennek meg ugyanakkor a turizmusfejlesztési projektek, azon belül is a
Dráva folyóhoz köthető komplex fejlesztések. Ez azért is indokolt, mert a Dráva Kapuja
és az Ős-Dráva projektek országos viszonylatban is számos, még kiaknázatlan lehetőséget jelentenek természetjáró turizmus szempontjából.
A barcsi járás esetében alapvető fontosságú a közlekedés-fejlesztés, azon belül pedig az országos közúthálózatok fejlesztése, jelesül a 6-os számú főközlekedési út új
nyomvonalon négysávos autóútként történő kiépítése és a 68-as számú főközlekedési
út megerősítése Barcs - Balatonszentgyörgy között. Bár ezek a fejlesztések nem képezik (nem is képezhetik) a járási projektcsomag részét, mégis, nélkülük a vállalkozások
betelepülésére a nehézkes megközelíthetőség miatt kevés az esély.
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A barcsi kistérség projektcsomagban a projektek többsége a gazdaságfejlesztési célú
megyei kiemelt projektekhez illeszkedik.
A gazdaságfejlesztés tekintetében a kistérség az elmúlt fejlesztési időszakban (2007 –
2013) alulreprezentált volt. Ezt is jelzi többek között, hogy a nyertes projektek gazdáinak mindössze 35%-a került ki a mikro-, kis- és középvállalkozások köréből, s mellettük a közszféra pályázóinak dominanciája érvényesül. Ezért a barcsi járás esetében a
megyei kiemelt projektek között szereplő iparterület fejlesztés a leghangsúlyosabb elem, ami mind agráripari, mind ipari és szolgáltató és logisztikai központ
létrehozását célozza. Ez a járás foglalkoztatottsági szintjének emelése, a munkanélküliségi ráta csökkentése szempontjából egyértelműen kulcsfontosságú fejlesztés. A
fejlesztés révén a járás és a tágabb térség agrár, ipari és szolgáltató vállalkozásainak
betelepülése, illetve beszállítóként történő megjelenése a cél, valamint a komplex logisztikai és marketing szolgáltatásoknak köszönhetően ezek a vállalkozások várhatóan
könnyebben juthatnak el a hazai és a külföldi piacokra.
2

Terület (Km )

696

Lakónépesség (fő. 2012. 01. 01.)
Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség (64/2004. Korm. rendelet
szerint)
Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott
Típus szerint
térség
Ipari szerkezetátalakítási térség
Vidékfejlesztési térség
Mérték szerint
Hátrányos helyzetű
Leghátrányosabb helyzetű
Települések száma
Jogállás szerint
Város
Község
Területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések száma
(7/2003. Korm. rendelet szerint)
Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott
Típus szerint
település
Országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település
Leghátrányosabb kistérséghez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű település

24.708
Igen
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
26
1
25
25
21
23
0
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3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
A Kormány 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozata az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia
(2013–2022) elfogadásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról
Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2012. június 18.)
A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és
forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az
élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve
bejelentéséről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és
forgalombahozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági
ellenőrzéséről
A vidékfejlesztési miniszter 47/2011. (V. 31.) VM rendelete az élelmiszervállalkozásműködéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és - értékesítés feltételeiről
Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről (2010.):
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/cb/40000/kistermeloi.pdf
228/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról
MÉ 2-1/1969 irányelv Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója
Útmutató a HACCP elveken alapuló eljárások végrehajtása és a HACCP elvek végrehajtása egyszerűsítéséhez egyes élelmiszeripari vállalatoknál (2005.!)
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítás vendéglátó, közétkeztető üzemekben (2004.):
http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_47/rek5/68/HACCP_VENDEGLATAS.pdf
A helyi piac kialakításának törvényi feltételei, a vonatkozó jogszabályok bemutatása.
A törvényi alapokat az alábbi jogszabályok jelentik:
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A 2005. CLXIV. törvény a Kereskedelemről; és a 2011. évi CXXXV. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról; A 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet a vásárokról és a piacokról és a 260/2011 (XII.7.) módosítások;
A 2011. CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól;
Az 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbiztonsági feltételeiről;
Az 52/2010 (IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és értékesítés feltételeiről;
A 4/2010 (VII.5.) VM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet módosításáról;
A 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról főként az étkezésekhez, gyermekekhez kapcsolódó kézműves termékekre írnak elő KERMI engedélyezési, ill. tanúsítási kötelezettségeket, valamint
megszabják a forgalmazás során a fogyasztók tájékoztatása érdekében követendő
feladatokat.
A helyi termékekre termékcsoportonként más és más jogi szabályozás is vonatkozik.
A Kereskedelemről szóló törvény definiálja a helyi piac és a helyi termék fogalmát (míg
a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételei 2012 júniusától ismertek)
A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. Megjelent: Magyar Közlöny 61.
szám 2014.04.30.
A rendelet - az abban foglalt néhány speciális szabály kivételével - 2014. szeptember
1-jén lép hatályba.
§ (1) E rendelet hatálya kiterjed valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre,
szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyre (a továbbiakban együtt:
Közétkeztető);
a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a
gyermekvédelmi szakellátást biztosító, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre (a továbbiakban együtt: Intézmény).
(2) Azon Intézmény, amely saját, működő főzőkonyhával rendelkezik és a közétkeztetési szolgáltatást ennek keretében biztosítja, az (1) bekezdés a) pontja szerinti
Közétkeztetőnek is minősül.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti lakásotthon, valamint a főzőkonyhával nem rendelkező gyermekotthon és utógondozó otthon vonatkozásában csak a 2. §-ban,
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a 4. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. §-ban, a 10. § (1) bekezdésében, valamint a 14. §
(1) bekezdés a), c)-h) pontjában és (2)-(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) E rendelet előírásait nem kell alkalmazni a Gyvt. szerinti családi napközi, Biztos
Kezdet Gyerekház, helyettes szülői és nevelőszülői ellátás, a szociális nyári gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti lakóotthon és a támogatott lakhatás, továbbá a szociális szakellátás, gyermekjóléti
alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás keretében megszervezett, valamint a nem
állami vagy önkormányzati finanszírozású nyári táborok, sporttáborok, erdei iskolák
esetében.
(5) E rendelet előírásai a betegélelmezésben nyújtott közétkeztetési szolgáltatás esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai mini-mum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: Szmfr.) foglalt
előírások sérelme nélkül alkalmazandóak.
(6) Az e rendeletben foglaltaktól ünnepekhez kötődő tradicionális ételek készítésekor,
illetve vallási okból el lehet térni.
A zöldség-gyümölcs termelői, értékesítő szervezetek támogatásáról
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló1234/2007/EK tanácsi rendelet (2012. október 3-i egységes szerkezetben)
Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a fel-dolgozott
gyümölcs- és feldolgozott zöldség ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2012. október
26-i egységes szerkezetben)
A gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK
rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK
bizottsági rendelet (2011. jan. 1-i egységes szerkezetben)
„Figyelem! A 1580/2007/EK bizottsági rendelet 2011. június 22-én hatályát vesz-tette,
helyébe az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet lépett.”
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló150/2012 (XII. 28.) VM rendelet és a rendelet mellékletei
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM
rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szó-ló
105/2011. (XI. 10.) VM rendelet
A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
adott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetőek….
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3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
A projekt illeszkedik az Országos Területfejlesztési Koncepció középtávú (2014–
2020) fejlesztési prioritásaihoz
1, Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben
2, Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé
A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés, a helyi termékek szervezett bejuttatása a
kiskereskedelem rendszerébe helyi és nemzetgazdasági szinten is számottevő piaci
lehetőségeket jelenthet. Ezért a hálózatos vidéki gazdaság kiépítése mellett már rövidtávon el kell érni, hogy a helyben termelt áruk és szolgáltatások helyi értékesítése legyen adómentes vagy csökkentett adókkal terhelt. Ezen kívül a helyben értékesítés
fokozásának érdekében ésszerűsíteni szükséges az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági elvárásokat.
Nemzeti Vidékstratégia
Élelmiszer-feldolgozási program
Az élelmiszer ágazatban alacsony az együttműködési készség mind horizontálisan,
mind vertikálisan. Nincs kellő együttműködés a termékpályák mentén, megbomlott az
alapanyag-termelés és -feldolgozás közötti összhang. A nemzeti élelmiszerellátás biztonsága, valamint az agrárgazdaság és a vidék fejlődése szempontjából alapvető érdek a teljes élelmiszerlánc (az alapanyag termeléstől a feldolgozáson át egészen a
fogyasztókig)
Stratégiai irányok és teendők
A közgazdasági és jogi feltételek biztosításával a helyi és regionális élelmiszerelőállítás és élelmi-szerkereskedelem előmozdítása; Az élelmiszer-előállítók, különösen a családi gazdaságok, KKV-k és kistermelők tevékenységét érintő jogszabályok
felülvizsgálata, az élelmiszerlánc-felügyelet területén az arányos teherviselés megvalósítása. Az élelmiszerlánc feldolgozás és a kapcsolódó közvetlen és helyi értékesítés
fejlesztése. Tervezett családi gazdaságokhoz, kisvállalkozásokhoz mért kis vágóhidak,
vágópontok, helyi feldolgozó egységek létesítése, korszerűsítése, bővítése. A feldolgozást végző vállalkozások hitelhez (különösen forgóeszközhitelhez) jutási lehetőségeinek bővítése. A közös infrastruktúra használatra épülő, hatékony erőforrás gazdálkodást lehetővé tévő regionális élelmiszer-feldolgozási központok megvalósításának támogatása az együttes piacra jutás elősegítése érdekében együttműködő, különösen
mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai, kereskedelem-fejlesztési beruházásain
keresztül.
Tekintettel a Magyarországon jó minőségben és gazdaságosan megtermelhető mezőgazdasági nyersanyagokra, alapvető érdekünk, hogy a hazai ellátást ezek hazai feldolgozásából biztosítsuk, és a fennmaradó részt is a lehető legmagasabb hozzáadott értékkel szállítsuk a külföldi piacokra. A jelenleg tőkehiányban szenvedő és innovációs
hátrányban lévő, magyar tulajdonú feldolgozók segítése az alapvető élelmiszerek (tömegtermékek) területén fennálló versenyben való helytállás érdekében. A termékeik
jelentősebb részét regionális, országos és nemzetközi piacokon értékesítő élelmiszer-
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ipari vállalkozások működtetése és továbbfejlesztése terén figyelembe veendő szempontok: a fejlesztések segítsék elő a foglalkoztatás bővítését; hosszú távú szerződéses
kapcsolatok kialakításával a hazai alapanyagok felhasználásának biztosítását.
A termékstruktúra átalakítási programok segítsék elő az egészséges táplálkozást a
tömeg-élelmiszer termékek piacán; a beruházások környezetterhelésének, hulladék és
szennyezőanyag kibocsátásának csökkentése; a közösségi energia felhasználás és a
karbon láblenyomat csökkentése.
Helyi és regionális irányultságú élelmiszer-feldolgozás alprogram
A mikro-és kisméretű élelmiszer feldolgozó vállalkozásoknak, a feldolgozást is végző
kistermelőknek különösen jelentős szerepük van a helyi és regionális ellátásban, a
foglalkoztatásban, valamint a mezőgazdasági alapanyagok felvásárlásában. Felismerve a helyi foglalkoztatásban betöltött jelentős szerepüket, meg kell teremteni legalább
az önfenntartásukhoz szükséges feltételeket, segíteni kell a helyi piacra jutásukat.
„Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program stratégiai irányként
és teendőkként az alábbiakat jelöli ki:
A közétkeztetési alapanyag-beszerzés során a helyi termelők, illetve az egészséges,
magyar, helyi termékek előnyben részesítése. A közétkeztetésre vonatkozó szabályozás, különösen a közbeszerzési előírások áttekintése, a szükséges pontokon könnyítése annak érdekében, hogy helyi beszállítók is eséllyel pályázhassanak, érvényesíteni
lehessen a minőségi, táplálkozás-egészségügyi és ökológiai szempontokat, lehetőség
nyíljon a helyi kistermelőktől történő beszállításra, valamint a helyi közösség (önkormányzat) helyi közétkeztetés feletti ellenőrzésére. A közétkeztetést biztosító konyhák,
főzőkonyhák technikai, technológiai fejlesztése és az iskolabüfékben a helyi termékek
árusításának ösztönzése.
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4 A fejlesztési projekt indoklása
Barcs Város Önkormányzata kiemelt fontosságú feladatának tekinti a munkahelyteremtést, a településen meglévő munkahelyek védelmét, lehetőségeihez mérten minden
eszközt megragad ahhoz, hogy a lakosságot munkához juttassa, hozzájárulva ezzel
életkörülményeik javulásához, megélhetésük biztosításához. Ez a törekvése vezérelte
a projekt előkészítésekor is.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztéseken keresztül egy olyan agrárfeldolgozóipari létesítmény jöhet létre, ami biztosítja a helyi termékek helyben történő
feldolgozását, a feldolgozottság növelését és csomagolását, valamint helyben történő
termék előállítást (halastó, üvegházak), ezáltal munkahelyeket teremteve a hátrányos
helyzetű területen. A létrejövő munkahelyeket olyan helyiek fogják betölteni, akik eddig
igen nehezen tudtak munkához jutni. Az agrár-logisztikai központban szociális célú
foglalkoztatás mellett szakembereknek számára is létesülnek munkahelyek.
A projekt (agrár-logisztikai és marketing központ kialakítása) további indokoltsága:









a járás összes területe gazdasági, társadalmi, kulturális értelemben is Barcs vonzáskörzetéhez tartozik
a járás hagyományosan agrárgazdasági térség, ahol az ipari park megfelelő helyet
biztosítana a feldolgozó ágazattal foglalkozó cégek számára (konzervgyártás; lekvár, gabonanövények tárolás-feldolgozása; hűtőházak).
a település népességmegtartó képessége alacsony, a fiatalok elvándorlása (munkahely hiány miatt) magas, a gyermekvállalás egyre ritkább
a járásban magas munkanélküliség (17,2%) tapasztalható
befektetői kedv alacsony a járásban, külső működő-tőke kerüli a területet
a járásban feldolgozni, illetve eladni kívánt mezőgazdasági termékeket a járáson
kívülre kell szállítani (pl. Nagyatád; Kaposvár, esetenként külföld)
szaktudással rendelkezők száma magas, van helyi szakképző intézmény (Somogyi
TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézmény Barcsi Szakképző Iskola
Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolája)

A projekt keretében megvalósuló fejlesztéseken keresztül növekszik az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő kkv-k száma, illetve a vállalkozások magasabb minőségű és
szélesebb körű szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, így nő a versenyképességük.
Ezáltal növekszik a foglalkoztatottság.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
Prioritásokhoz és intézkedésekhez való illeszkedés bemutatása
A projekt közvetlenül illeszkedik a megyei koncepció két prioritásához is:
-

-

I. prioritás: agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése
Ezen belül pedig az alábbi intézkedésekhez:
- A helyi/térségi termelésre alapozott feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése;
- Tudástranszfer és innováció előmozdítása a mező-és erdőgazdaságban;
- A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetrendszer támogatása;
II. prioritás: Az ipari és szolgáltató szektor kis- és közepes vállalkozásai
innovációs potenciáljának növelésére alapozott fejlesztéseinek támogatása
Ezen belül pedig az alábbi intézkedésekhez:
- A megye adottságaira építő KKV-k jövedelemtermelő képességének javítását és a foglalkoztatottság növelését szolgáló fejlesztéseinek támogatása;
- Meglévő ipari parkok telephelyfejlesztése, technikai színvonaluk növelése
(Barcs, Csurgó, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok);
- Barcs és Verőce, valamint Csurgó és Kapronca gazdasági és szolgáltatásszervezési együttműködési lehetőségeinek feltárását és hasznosítását célzó fejlesztések támogatása.

A projekt kifejezetten az agráriumban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások fejlesztését, piacra jutásának elősegítését tűzi ki célul, így szervesen illeszkedik a fenti
prioritásokhoz és intézkedésekhez.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
Prioritásokhoz és intézkedésekhez való illeszkedés, valamint az indikátorokhoz való
hozzájárulás bemutatása
A projekt közvetlenül illeszkedik a TOP alábbi prioritásához és annak intézkedéséhez:
- TOP 1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
- TOP 1.1. intézkedés: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók

22

Az intézkedés – többek között – kifejezetten nevesíti az alábbiakat: „…az intézkedés
keretében helyet kap a vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési akcióival összhangban, azokkal komplementer módon. A helyi termékekhez, rövid ellátási láncokhoz kapcsolódó logisztikai
fejlesztések (pl. raktár kapacitások bővítése, hűtőházak kialakítása, a helyi termékek számára piaci terület kialakítása és biztosítása stb.) eredményeként a mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása valósul meg. Ezáltal javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve –
teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez….”
A projekt az intézkedés keretében is nevesített agrár típusú fejlesztéseket célozza, így
a TOP intézkedéséhez teljes mértékben illeszkedik.

5.1.3 A projekt átfogó céljai





a kistérség agrárgazdálkodói számára raktárkapacitás, feldolgozási- és hűtőkapacitás biztosítása, valamint logisztikai, marketing és értékesítési szolgáltatások nyújtása annak érdekében, hogy a helyi termékeket hatékony módon lehessen a helyi,
belföldi, sőt akár a külföldi piacokra is eljuttatni
a fejlesztendő területen önálló termelés beindítása zöldség- és gyümölcstermesztéssel, valamint halgazdálkodással
a helyszínen történő termelés és feldolgozás által közvetlen, míg a beszállítói hálózaton keresztül közvetett munkahelyteremtés

A projekt keretében lehetőség van mezőgazdasági termelésre, állattenyésztésre a
megtermelt termékek feldolgozására, majd értékesítésére. Lehetőséget kapnak a kistérségben mezőgazdasággal foglalkozók a tevékenységük fejlesztésére, a termőterülettel rendelkezők mezőgazdasági tevékenység végzésére, a megtermelt termékek,
alapanyagok feldolgozásával pedig vidéken munkahelyek teremtődnek, értéket teremtenek, és a vidéken lakók jövedelemszerző tevékenységbe tudnak bekapcsolódni. A
modell a kezdeti – kettő éves – állami támogatás után önfenntartóvá válik, ezáltal újabb
és újabb munkahelyeket generál, a termelők, beszállítók, kisüzemek és az értékesítés
területén.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projekt konkrét céljai a következők:
1. Agrártermeléshez és feldolgozáshoz szükséges alapinfrastruktúra kiépítése
Barcs Város Önkormányzata által megvásárolandó a 68. sz. főút mellett található külterületen (15-20 ha).
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2. Raktárépület, feldolgozóüzem, hűtőház, termálvizes kútfúrás és üvegházak építése és halastó kiépítése, ezáltal a kistérség agrárgazdálkodói (potenciális beszállítók) számára raktárkapacitás, feldolgozási- és hűtőkapacitás nyújtása
3. Mezőgazdasági tevékenység (üvegházas zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint halgazdálkodás) végzése a területen
4. Értékesítési, marketing és logisztikai szolgáltatások nyújtása mind az adott területen előállított, mind pedig az agrárgazdálkodóktól beszállított termékek esetében, segítve ezzel a piacra kerülést
5. A projekt önfenntartóvá tétele a működés megkezdését követő 3 éven belül,
szociális gazdaság formájában történő működés keretében, elsősorban a közintézmények élelmiszerellátását biztosítandó, a későbbiekben pedig piaci alapú
termelés kialakítása, a megtermelt és beszállított, már feldolgozott termékek piaci értékesítése
Az új barcsi agrár-feldolgozó központ tehát működése megkezdése után elsősorban a közintézmények ellátását célozza, a későbbiekben azonban – a termelési kapacitás növelésével, valamint újabb beszállítók bevonásával – a piaci értékesítés a cél. Ehhez nélkülözhetetlenek a piaci szereplőkkel, potenciális vásárlókkal történő tárgyalások, melyeket Barcs Város Önkormányzata meg is kezdett
(pl. ÁFÉSZ, mint kiskereskedelmi felvásárló megjelenése).

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt célcsoportjai az alábbiak:
1.
2.
3.
4.

A kistérség agrárgazdálkodói (beszállítók)
Az új agrár-feldolgozó központ alkalmazottai (kb. 100 fő)
Kiskereskedők, felvásárlók
Közvetetten a kistérség gazdasági szereplői és a lakosság

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A projekt eddigi előkészítettsége rendkívül csekély mértékű. A fejlesztés indokoltságára vonatkozóan történt előzetes igényfelmérés, ismert a várható igénybevevői kör, de a
beruházás megkezdéséhez szükséges további előkészítési lépések még nem történtek. A legfontosabb előkészítési tevékenységek a tervdokumentációk elkészítése, a
területvásárlás, valamint az engedélyek megszerzése.
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5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek

Engedélyek

Időigény

Elvi létesítési engedély

1 hónap

Környezetvédelmi engedély

4 hónap

Vízjogi létesítési engedély és szakhatósági hozzájárulások

3 hónap

Munkavégzési (halgazdasági működési engedély) szakhatósági engedélyek (pl. ÁNTSZ, FM, stb.)

3 hónap

Építési engedély

3 hónap

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Előkészítési tevékenység

Időigény

Költség
(bruttó, 27% áfával)

Döntés előkészítő tanulmányterv elkészítése

1 hónap

4 M Ft

Előzetes környezeti hatásvizsgálat

5 hónap

15 M Ft

Területvásárlás

3 hónap

20 MFt

Alapinfrastruktúra kiépítésének engedélyezési terve

2 hónap

10 MFt

Vízjogi engedélyezési terv készítése

1 hónap

25 M Ft

Építési engedélyezési terv készítése

1 hónap

15 M Ft

Kiviteli tervek elkészítése

1 hónap

15 M Ft

Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége

5 M Ft

Összesen:

109 M Ft

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A fent felsorolt előkészítési tevékenységek és engedélyezési eljárások időigénye alapján látható, hogy a projekt elindításához jelentős időszükséglettel kell tervezni. Mivel
termálvizes kút, a halastó és az épületek engedélyezése párhuzamosan zajlik, a vízjogi
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és az építési engedélyek megszerzése is egyszerre történik. Ennek ellenére, a projekt
előkészítésének minimális időigénye 14 hónap, azaz másfél év.
Rendkívül fontos, hogy a támogatási rendszer lehetőséget adjon az előkészítés időben
való megkezdéséhez, ugyanakkor az előkészítési költségeket is már a majdani pályázat keretében finanszírozni lehessen.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
A projekt konkrét céljai:
1. Agrártermeléshez és feldolgozáshoz szükséges alapinfrastruktúra kiépítése
Barcs Város Önkormányzata által megvásárolandó területen (terület a 68. sz.
főút mellett).
2. Raktárépület, feldolgozóüzem és hűtőkapacitás kiépítése (beszállítók és a
helyben megtermelt termékek részére), termálvizes kútfúrás, üvegházak építése és halastó kiépítése
3. Mezőgazdasági tevékenység (üvegházas zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint halgazdálkodás) végzése a területen
A projekt tartalmi elemei, konkrét tevékenységei:
1. Területvásárlás - költsége 20 MFt
A Barcs külterületen, a 68. sz. főút mellett lévő 15 ha-os terület megvásárlása,
előreláthatóan kb. 20 MFt értéken (piaci árbecslés). A terület előnye, hogy közlekedési szempontból rendkívül jó az elérhetősége, továbbá, hogy
2. Tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzésének költsége: 109 MFt
 A beruházáshoz szükséges engedélyeztetési tervdokumentáció elkészítése,
engedélyek beszerzése:Gáz, víz, villany infrastruktúra kiépítéséhez szükséges engedélyek megszerzése
 Kútfúrást érintve vízjogi létesítési engedély szükséges
 Halastó kialakításához környezetvédelmi engedély, vízjogi létesítési engedély és üzemeltetési engedélyek, halgazdasági működtetési engedély megszerzése szükséges
 Épületek kialakításánál követelmény az építési engedély, használatbavételi
engedélyek megszerzése
 Működési engedélyek (pl. ÁNTSZ)
3. Alapinfrastruktúra kiépítése - költsége 80 MFt.
A projekt megvalósítása során a feldolgozó üzemhez szükséges alapinfrastruktúra kiépítése során vízvezetékek, gázvezetékek, villanyvezetékek valamint a
belső közlekedési utak kiépítése történik meg.
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Vízvezeték: kb. 300 m hosszúságban,
Gázvezeték: kb. 150 m hosszúságban,
Villanyvezeték: kb. 1000 m hosszúságban épül ki.

4. Termálvizes kút fúrása - költsége 50 MFt
Az üvegházi öntözés és fűtés biztosítása céljából termálvizes kút létesítése tervezett. A kút hőcserélt vízéből történik a halastó szükséges feltöltése és vízpótlása. A termálvíz hője környezetkímélő módon csökkentheti az üvegházak hideg időben történő fűtési költségeit. A termálvíz minőségétől függ a fűtési rendszer hatékonysága. A hőcserélő rendszer kialakításával a termálvíz hőjének
hasznosítása után a lehűtött víz alkalmas lehet öntözésre, és a halastó vízpótlására.
A kiépítés költsége függ a hőcserélő rendszertől és a termálvíz elérhetőségétől.
5. Üvegházak megépítése – költsége 14 MFt
2 hektár összes hasznos alapterülettel rendelkező üvegház kiépítését tartalmazza ez a projektelem. Az üvegházak zöldség és gyümölcs termesztésére
szolgálnak. A termeltetett növények elsősorban a közétkeztetéshez szükséges
alapanyagok termesztését (paradicsom, paprika, burgonya, stb.) szolgálják.
6. Halastó kialakítása – költsége 57 MFt
Halnevelési, halgazdálkodási célú mesterséges tó kiépítése, feltöltése a fúrt
kútból származó vízből lehetséges.
7. Feldolgozó épület építése – költsége 100 MFt
A feldolgozó épületben kerül sor egyrészt az agrárvállalkozók és helyi termelők
által beszállított termékek feldolgozására, másrészt a helyben (üvegházak és
halastó) előállított termékek feldolgozására. Cél, hogy a feldolgozó-épületben
már csomagolt termékek előállítása történjen. A csomagolt termékek nagy része „saját márkás” barcsi termékként kerül felhasználásra a közintézményekben, illetve a piaci értékesítés során. A feldolgozó-épület nagysága kb. 1000
m2, acélszerkezetes kialakítással.
8. Raktárépület hűtőkapacitással – költsége 100 MFt
A raktárépületben kerül sor a helyben megtermelt, valamint a beszállított és
helyben csomagolt termékek tárolására és hűtésére. A raktárépület nagysága
kb. 1500 m2, acélszerkezetű.
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9. Felszerelések, járművek, berendezések beszerzése – költsége 180 MFt
A beszállításhoz, kiszállításhoz, hűtéshez, feldolgozáshoz és a halgazdálkodáshoz szükséges felszerelések, berendezések, gépsorok beszerzése, többek
között:







hűtőblokk, hűtőház berendezések, hőcserélők
különböző típusú és alkalmazású feldolgozó gépsorok
targoncák, emelők, rakodást segítő eszközök, rakodó-berendezések
speciális tárolókcsomagoló berendezések (végfogyasztói termék csomagolás és szállítási csomagolás biztosítására)
teherszállító haszonjárművek
biztonságtechnikai, tűzvédelmi és munkavédelmi eszközök, berendezések
és rendszerek

10. Kerítés és külső biztonságtechnika – költsége: 60 MFt
A belső biztonságtechnikai berendezéseket kiegészítő külső biztosítást és őrzést elősegítendő külső biztonságtechnikai rendszerek beszerzése. A terület
körbekerítése és kapukkal történő ellátása is ebben a projektelemben történik.
11. Feldolgozó központban dolgozó alkalmazottak bérköltsége: 200 MFt
A projektben a beruházás elkészültét követően kb. 100 fő foglalkoztatása tervezett, melyből kb. 30% közmunka keretében foglalkoztatott agrárdolgozó. Tekintettel arra, hogy a 3 éves projekt keretében a tervek szerint a beruházás elkészültét követően a tényleges tevékenység 1,5 – 2. évben kezdődhet meg, a
bérköltségeket a projektben 1 évre tervezzük, az alábbiak szerint:







3 vezető (gazdasági, általános, műszaki),
2-3 fő brigádvezető,
40 ember fizikai munkás (helyben termelés felelősei)
halgazdálkodás: 10 fő
feldolgozó: 40 fő
3 fő karbantartó

Összesen: kb. 100 fő
Fontos kiemelni, hogy a rendes munkaidőben foglalkoztatottak biztosítják az
üzemszerű működést (mezőgazdasági és feldolgozó üzemi működés).
A beszerzési és logisztikai feladatok koordinálása 2-3 fős beszerző és logisztikai szakemberek foglalkoztatása tervezett a projekt 2. évétől. (Átlagosan bruttó
300.000 Ft / hó / fő)
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Marketing feladatok ellátására 3 fő szakembere foglalkoztatása tervezett a
projekt 2. évétől. (Átlagosan bruttó 300.000 Ft / hó / fő)
12. Menedzsment költségek – költsége 30 MFt
A projekt előkészítési és megvalósítási időszaka alatt projektmenedzsment működik a hatékony végrehajtás céljából. 2 fő foglalkoztatása tervezett.

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
A sikeres működési időszak utána az üzem szociális szövetkezetté válik majd. A
társaság nyereséget nem termel, a bevételeit visszaforgatja fejlesztésekre, beszerzésekre és bérekre. A projekt célja, hogy az üzem foglalkoztatás javulását eredményezze és nem haszonszerzés. Alapvetően közcélt szolgál.
A projekt által megvalósított létesítmény működése közcélú, nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tekintettel arra, hogy az előállított és feldolgozott termékek közétkeztetési célra kerülnek felhasználásra, ezáltal
100%-os támogatási intenzitással lehet számolni. A projekt a piaci értékesítésből
származó árbevételt foglalkoztatásra fordítja. A közcélú, azaz nem állami támogatás
esetén elérhető maximális támogatási intenzitás 100%.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A projektgazda, egyben az üzemeltető a Barcs Nonprofit Kft.
A projektben a beruházás elkészültét követően kb. 100 fő foglalkoztatását tervezett,
melyből kb. 20 % közmunka keretében foglalkoztatott agrárdolgozó. Tekintettel arra,
hogy a 3 éves projekt keretében a tervek szerint a beruházás elkészültét követően a
tényleges tevékenység 1,5 – 2. évben kezdődhet meg, a bérköltségeket a projektben 1
évre tervezzük. A Kedvezményezett tervei szerint a projekt végére (3. év) maga a
termelés már önfenntartóvá válik, így a bérköltségek ezt követően már a bevételekből finanszírozhatók. A projekt befejezését követően (3. évtől) a feldolgozó
központot szociális szövetkezet formájában kívánja a kedvezményezett Barcs
Város Önkormányzata üzemeltetni.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
A tervek szerint a működési költségek 3 éven belül megtérülnek, az üzem önfenntartóvá tud válni. Mindez a bevételekből lehetséges. A bevételt a hozzáadott értéket
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jelentő feldolgozás és csomagolás biztosította értéknövelés piaci realizálása jelenti. A tervek szerint az üzem, később szociális szövetkezet megvásárolja a helyi termelőktől a termékeket, majd azok és a helyben előállított termékek feldolgozása során
keletkező csomagolt késztermékeket értékesítik. Első vásárlói célréteget a közétkeztetés szereplői jelentik. Mindazonáltal a beruházási költségek megközelítőleg 15 év alatt
megtérülhetnek.
Települési gazdasági aktivitás erősítése agrár-feldolgozóipari
fejlesztésekkel a barcsi járásban (millió Forint)
Pénzügyi
elemzés

2015

2016

2017

2018

2019

Beruházási
518 252
költség (a)
Éves működési
10
10 210 210 210
költség (b)
Éves működési
200 210
bevétel (c)
Nettó pénzügyi
-528 -262 -210 - 10
pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték
-928
(NPV)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

90
210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

215

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

5

- 80

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

A projekt a megvalósítástól vett 4. évben számol először működési bevétellel. A bevételek folyamatosan növekednek, amíg a 8. évben el nem érik a tervezett 220 millió forintos szintet. Ezen a szinten garantálható, hogy a projekt működési kiadásai és bevételei kiegyensúlyozzák egymást a teljes 15 éves időszakra véve.
2021-re a működés 5 évére kb. 90 millió forint értékben felújítások, berendezés cserék
és az amortizáció pótlása van tervezve. A keletkezett többletkiadást a következő évek
bevételeiből lehet finanszírozni.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A barcsi agrár-feldolgozóipari fejlesztések projektjének alapvető társadalmi haszna,
hogy munkahelyeket teremt a járásban. Az új munkahelyek növelik a helyi fogyasztást,
Barcs és a környező települések lakosság-megtartó erejét és versenyképességét valamint közvetett módon az életszínvonalat is. Az új munkahelyek tovagyűrűző hatását
így társadalmi léptékben lehet értékelni.
Az új munkahelyek kedvezően hatnak a helyi társadalmi viszonyokra is, jó példával és
szocializációs hatással kedvező irányba terelve a társadalmi folyamatokat.
Az agráriumban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások piacra jutásának elősegítése megvalósul, jobb vállalkozói környezet alakul ki a térségben, ami az előbb említett
pozitív hatásokat fogja eredményezni.
A létesítmény által éves szinten 100-200 millió forint nagyságú összeg jut a helyi gazdasági körforgásba.
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Ugyanakkor az üzem kiépítése jár bizonyos környezeti költségekkel. A halastó, az
üvegházak és a termálkút kialakítása megváltoztatják a helyi környezetet, adott esetben folyamatos terhelésnek teszik ki azt. Ezeket a hatásokat csökkenteni lehet a megfelelő tervezéssel és műszaki megvalósítással. A CO2 kibocsátás mértékéről nem áll
rendelkezésünkre megalapozott becslés, de az üzem működése szükségszerűen növeli az üvegházhatású gázok termelését. A nemzeti klíma stratégiával összhangban
szükséges tehát a terhelés kezelése. Ugyanakkor ezek a költségek a jelenlegi gazdasági helyzetben kisebb súlyúak, mint a potenciális társadalmi hasznok.
További lehetséges társadalmi költsége a projekt megvalósításának, hogy a helyi kistermelők piacára lép be az üzem, ezáltal egy eleve rossz helyzetű társadalmi réteg
jövedelmét veszélyeztetve. Amennyiben ezt a hatást nem lehet csökkenteni, illetve
nem lehet a feldolgozó üzemet közvetítőként és nem konkurenciaként beléptetni a
közétkeztetés és a kistermelők viszonyrendszerébe, számolni kell negatív társadalmi
gazdasági hatásokkal, amik adott esetben megkérdőjelezhetik a projekt létjogosultságát. Ezért is kiemelt fontosságú a tervezés és végrehajtás során a helyi kistermelők
partnerként való kezelése.

31

Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
Valamilyen szükséges engedély 1
nem áll rendelkezésre, nem adható ki.

5

5

A projekt előkészítési szakaszát úgy kell
kidolgozni, hogy a szükséges engedélyek
megszerzése csak adminisztrációs költséggel járjon és kockázattal nem. Ez alapos szakmai munkát igényel.
A nem kiadható engedélyek esetében ezt
a veszélyt előre kell látni az előkészítés
tervezésekor és oly módon kell kialakítani
a megvalósítási terveket, hogy nem engedélyezhető tartalmakat ne tartalmazzon.

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Lakossági ellenállás kialakulása

1

4

4

Lakossági tájékoztatás folytatása már a
projekt korai szakaszától kezdve, hogy a
helyi lakosok érdemi információkkal legyenek ellátva.
Szükség szerint egyéb marketing és közkapcsolati akciók szervezése az ellenállás
enyhítésére.

A helyi termelők piacának elszívá- 4
sának veszélye

2

8

A helyi őstermelők termékeit jelenleg a
közétkeztetés használja fel. A létre jövő
üzem ezen a piacon jelent konkurenciát
az eleve nehéz helyzetű őstermelőkkel
szemben, ezért úgy kell kialakítani az
üzem működését, hogy a helyi őstermelők
termékeit fel tudják vásárolni, az őstermelők piacán nem konkurenciaként jelenne
meg, hanem közreműködőként.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
A termálvíz kút vízkivétele káros 1
hatásokat kelt a helyi vízbázisra.

2

2

A termálvíz kút tervezése és kialakítása
során az összes környezetvédelemi
szempontot figyelembe kell venni, hogy
ilyen előfordulása elhanyagolható valószínűségű legyen.

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
A projekt nem megfelelő előkészí- 1
tettsége
Azaz a megfelelő előkészítettségének magas az időigénye (építé-

5

5

A létrejövő pályázati rendszernek megfelelő ütemezést kell lehetővé tennie, hogy
a pályázati rendszernek megfelelő projektet lehessen előkészíteni. A projekt előké-
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si engedély, vízjogi létesítési engedély, környezeti hatásvizsgálat,
környezetvédelmi engedély és az
eljáró hatóságok által előírt egyéb
vizsgálatok idő és költség igénye),
ami megvalósítási kockázatot
jelent.
Az üzem kevés bevétellel fog 3
rendelkezni, nem válik fenntarthatóvá a működése.

szítését nem célszerű megkezdeni, amíg
a pályázati feltételek és körülmények nem
lesznek ismertek!

5

15

Egyéb külső források bevonására lehet
szükség (lásd. pályázati, állami, önkormányzati támogatás).
Egyúttal a bevételek elmaradása esetén
át kell szervezni az üzem működését,
hogy a kedvezőtlenebb körülmények mellett is biztosítható legyen a fenntartható
üzemelés.

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A különböző megyei agrár-ipari 2
projektek megvalósítása hátrányosan hathat a barcsi üzem jövőbeli fenntarthatóságára, hasznosságára.

4

8

Szükséges a megyében és vonzáskörzetben kialakítandó projektek egyeztetése
jelen projekttel, hogy a párhuzamosságok
minimalizálhatóak legyenek, az egymást
kioltó hatások pedig kizárhatóakká váljanak.

33

7 A fejlesztési
bemutatása

projekt

tulajdonviszonyainak

A fejlesztendő területek Barcs dél-keleti részén, a 68. számú főközlekedési út mentén,
a város közvetlen közelében találhatóak. Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak.
Az érintett terület nagysága első ütemben 15 – 20 hektár. Ez a terület elegendő lenne
a fejlesztéshez. A terület jelenleg több darabból áll, és több tulajdonosa van. Ezen területeket az Önkormányzat meg kívánja vásárolni a pályázat keretén belül.
Azért e területre esett a választás, mert jelenleg ezen a területen semmilyen közművesítés nincs, de viszonylag rövid idő alatt és a város közelségéből adódóan költséghatékonyabb volna a közművesítés kialakítása.
A másik szempont a kiválasztásnál, hogy jól megközelíthető (68.-as főút mellett), valamint a 6.-os főúttól mindösszesen 1 km-re található, és a horvát határtól mindösszesen 2 km távolságra van. Ilyen jó elhelyezkedéssel és jól megközelíthető terület jelenleg nem állna a város rendelkezésére.
Előre láthatólag a vásárlást az Önkormányzat rövid időn belül véghez tudná vinni,
azonban bele kell számítani, hogy a terület nagysága miatt a közművesítés, utak kialakítása, illetve a bekerítése jelentős tétel lenne a költségvetésnek.

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
Ahogy a fenti pontban említésre került a területe jelenleg nem az Önkormányzat tulajdonában van. Barcs Város Önkormányzata a pályázat megjelenésétől számítva rövid
időn belül elkezdené a területek felvásárlást, így a szerződéskötés idejére vélhetőleg a
saját tulajdonában volna. Átlagosan 1 hektárt 1 millió Ft értékben lehetne megvenni
aranykorona értéktől függően. Így a 15 – 20 hektár mintegy 15 – 20 millió forintba kerülne.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
Alább láthatóak a tervezett beruházási és üzemeltetési költségek a projekt 3 éves
megvalósítási időszakára nézve. A projektelemek a 5.3.1. részben részletezve vannak.
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Települési gazdasági aktivitás erősítése agrár-feldolgozóipari
fejlesztésekkel a barcsi járásban (millió Forint)
Projektelemek
1. Területvásárlás
2. Tervdokumentáció elkészítése,
engedélyek beszerzése
3. Alapinfrastruktúra kiépítése
4. Termálvizes kút fúrása
5. Üvegházak megépítése
6. Halastó kialakítása
7. Feldolgozó épület építése
8. Raktárépület hűtőkapacitással
9. Felszerelések, járművek,
berendezések beszerzése
10. Kerítés és külső
biztonságtechnika
11. Feldolgozó központban dolgozó
alkalmazottak bérköltsége
12. Menedzsment, marketing és
logisztikai költségek
Összesen

2015

2016

2017

20

-

-

109

-

-

60
25
4
40
80
50

20
25
10
17
20
50

-

80

100

-

50

10

-

-

-

10

10

10

528

262

210

200
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8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A projekt teljes költsége 1 milliárd forint. A tervezett támogatási összeg fedezi a projekt
költségvetését.
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Települési gazdasági aktivitás erősítése agrár-feldolgozóipari fejlesztésekkel a barcsi
járásban (millió Forint)
Költségigény (Ft)

Projektelemek
1. Területvásárlás
2. Tervdokumentáció elkészítése,
engedélyek beszerzése
3. Alapinfrastruktúra kiépítése
4. Termálvizes kút fúrása
5. Üvegházak megépítése
6. Halastó kialakítása
7. Feldolgozó épület építése
8. Raktárépület hűtőkapacitással
9. Felszerelések, járművek,
berendezések beszerzése
10. Kerítés és külső
biztonságtechnika
11. Feldolgozó központban dolgozó
alkalmazottak bérköltsége
12. Projektmenedzsment
Összesen

Támogatá
s
Támogatás Támogatási
Önerő (Ft)
intenzitás
(Ft)
forrás
(%)

20

100%

-

20

TOP 1.1

109

100%

-

109

TOP 1.1

80
50
14
57
100
100

100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

80
50
14
57
100
100

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

180

100%

-

180

TOP 1.1

60

100%

-

60

TOP 1.1

200

100%

-

200

TOP 1.1

30
1 000

100%
12

-

30
1 000

TOP 1.1

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)
TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték
(év)

Adatforrás

A támogatott helyi érdekű
kis- és középvállalkozások
száma

db

2015

7

EMIR

db

2015

4

EMIR

A helyi, térségi együttműködésekbe bevont vállalkozások száma
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A foglalkoztatás növekedése
a támogatott vállalkozásoknál

Teljes munkaidő
egyenérték

2015

75

Dél-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség
adatszolgáltatása
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9 Kapcsolódó projektek
Megyei ernyőprojektek
A jelenlegi tervezési folyamatban több ernyőprojekt is kapcsolódik a barcsi agrár-ipari
központ projektjéhez. A megyei Agrármarketing és Piacszervező Szervezet ernyőprojekt célját és funkcióját tekintve kapcsolódik a barcsi agrár-feldolgozó központ működéséhez. A megvalósítás és a további tervezés során érdemes összehangolni a jövőbeni működést. A megyei gazdaságfejlesztési szervezet létrehozását szolgáló
ernyőprojekt szintén kapcsolódik a barcsi fejlesztéshez, mivel a megvalósítás során
támogatást nyújt majd a megyei gazdaságfejlesztési projektek megvalósításhoz (főleg
a tervezési, engedélyeztetési időszakban). Ezen túlmenően az utóbbi szervezet is azt
a cél szolgálja, hogy a foglalkoztatás-bővítési céllal fejlődjön a megyei gazdaság – beleértve a barcsi járást is. A foglalkoztatás bővítést szolgáló megyei ernyőprojekt
kifejezetten támogatni fogja a megye hátrányosabb helyzetű járásait, így a barcsit is.
Foglalkoztatási programok (képzések, ösztöndíjak, stb.) megvalósításán keresztül
azonos célt valósít meg, mint a jelenleg tárgyalt agrár-feldolgozóipari központ létesítése – a foglalkoztatás fenntartható bővítését. Együttműködési lehetőségek is vannak a
megyei ernyő- és a barcsi járási húzóprojekt között, de ezeket csak a tervezési folyamat későbbi szakaszában lehet összehangolni.

Agrár-feldolgozóipari vállalkozások betelepülésének előkészítése, agrár-logisztikai és marketing
központ kialakítása

Csurgói járás, 2014. szeptember 15.
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Vezetői összefoglaló
Csurgó Város Önkormányzata egy olyan agrár-feldolgozóipari központ létesítését tűzte
ki célul, amely a helyi foglalkoztatást növeli, javítja a térség gazdasági helyzetét, jövőbeli együttműködési lehetőséget kínál a környező agráripari vállalkozások és mezőgazdasági termelőknek.
A több mint 700 milliós értékű komplex projektet túlnyomó részt a TOP 1.1 prioritásának forrásaiból kívánja az önkormányzat megvalósítani. A prioritás keretében a helyi
önkormányzatok foglalkoztatás-bővítést szolgáló gazdaságfejlesztési akciói támogathatóak. Ilyen gazdaságfejlesztési projekt az agráripari központ létesítése.
A jelenleg aktívan nem működő városi ipari park területe kiváló adottságokkal rendelkezik, ezért a kedvezményezett ezt a területet választotta ki a létesítmények megvalósítási helyszínének. A részben önkormányzati tulajdonú ipari park többi részének felvásárlása tervezett.
A három éves projekt során az említett helyszínen egy hűtőkapacitással is rendelkező
raktárbázis valósulhat meg. Kiemelt jelentőségű, hogy feldolgozó-ipari jellegű tevékenységet is kívánnak folytatni azáltal, hogy csomagoló berendezéseket is terveznek
telepíteni. Ezáltal megvalósítható, hogy a létesítményben hozzáadott érték növelésével
aktív gazdasági tevékenység folyjék. A létesítmény energiahatékonyságát szolgálják
majd a területen kiépítendő napkollektorok, aminek megvalósítását részben KEHOP-os
forrásból tervezi a projekt.
A megvalósítás harmadik évétől kezdve a létesítményben szakemberek foglalkoztatását tervezi a kedvezményezett. A szakemberek mellett a kb 30 fős létszám nagyobb
részét nehéz foglalkoztatási helyzetű dolgozók fogják kitenni.
Az alapvetően foglalkoztatási célú létesítmény működését a megvalósítási időszak
végén szociális szövetkezeti keretek között képzeli el az önkormányzat.
A kedvezményezett a projekttől azt várja, hogy kedvező helyi gazdasági környezet
kialakulását tudja elősegíteni.

1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Agrár-feldolgozóipari vállalkozások
betelepülésének előkészítése, agrárlogisztikai és marketing központ kialakítása: hűtőház, raktárbázis

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Csurgó Város Önkormányzata
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Ferletyák Márk

Kapcsolattartó elérhetőségei:

06-30-408-66-63
ferletyakmark@gmail.com

2 A fejlesztési projekt fő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
A projekt főkedvezményezettje Csurgó Város Önkormányzata. A 1989-ben városi címet kapott Csurgó, Somogy megye délnyugati részén található, közel a horvát határhoz, a megye belső perifériájában viszonylag urbanizálatlan területen, távol a dinamikusan fejlődő balatoni térségtől. A Belső-Somogyban található település 25 km-re fekszik az M7-es autópályától. Csurgó közel 5150 fős lakosságával a környező 18 településből álló kistérség központja is egyben. A város területe: 59,42 km2, Lakosok száma:
5150 fő.
A 311/2007 Kormányrendelet szabályozása alapján Komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetű területhez tartozik.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
Csurgó Város Önkormányzata az uniós forrásokat felhasználva a korábbi években
számtalan projektet valósított meg. Az alábbi táblázat az elmúlt évek során megvalósított, fontosabb fejlesztéseket sorolja fel:
Projekt megnevezése

Forrás

Költség (nettó)

Megvalósulás ideje

Hagyomány és innováció-fejlesztések
a Csurgói Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Óvoda
és Egységes Pedagógiai SzakszolgálatNevelési Tanácsadó intézményében

Európai Uniós
Szociális Alap

549 224 590 Ft

2012.02.20-2013.12.31

Csurgói Ivóvízminőség-javító Program

Kohéziós Alap

35 316 000 Ft

2012.04.02-2013.04.30

Csurgó belterületi vízrendezés

Európai Uniós
Szociális Alap

79 879 628 Ft

2011.05.02-2011.11.30

Csurgó Város funkcióbővítő
városrehabilitációja

Európai Uniós
Szociális Alap

168 802 562 Ft

2011.03.21-2013.04.04

Csurgó térség szennyvízelvezetés és
tisztítás II. ütem

Kohéziós Alap

485 823 000 Ft

2011.06.29-2014.03.29

A versenyképes tudásért Csurgón

Európai Uniós
Szociális Alap

28 314 500 Ft

2010.07.01-2010.11.30

Élethosszigtartó tanulás
Somogyországban

Európai Uniós
Szociális Alap

33 919 239 Ft

2010.12.01-2012.06.30

Csurgó átkelési szakaszán a 6801es út
melletti Széchenyi téri és Petőfi téri
csomópont korszerűsítése,
körforgalommá alakítása a
közlekedésbiztonsági helyzetének
javítása céljából

Európai Uniós
Szociális Alap

101 300 256 Ft

2009.06.01- 2010.02.12

A Csurgói Polgármesteri Hivatal
Szervezetfejlesztése

Európai Uniós
Szociális Alap

9 468 947 Ft

2008.12.11-2010.06.10

Csurgó térség szennyvízelvezetés és
tisztítás II. ütem

Kohéziós Alap

24 400 000 Ft

2009.01.05- 2011.03.20

E projektek mellett számos hazai finanszírozású is megvalósult, amelyek elsősorban
az önkormányzat infrastrukturális, illetve humánerőforrás fejlesztését célozta meg.
Az említett projektek menedzsment feladatait, külső cég bevonásával, belső menedzsmenttel, vagy vegyesen konstrukcióban valósította meg az önkormányzat.
Jelenleg Csurgó Város Önkormányzatánál 40 ember áll foglalkoztatásban. A pályázatok megírása, lebonyolítása elsősorban a Városüzemeltetési és Műszaki Iroda hatáskörébe tartozik. A humán erőforrás állomány minősége kiváló. A dolgozók a fejlesztések lebonyolításához megfelelő tapasztalattal és szakképzettséggel rendelkeznek.
A projekt során megvalósítandó Ipari park működtetéséhez szintén megfelelő humán
erőforrás áll rendelkezésre. Az önkormányzat már korábban is részt vett különböző
profit teremtő beruházások megvalósításában, működtetésében (pl. Csurgói Kispiac
létrehozása-üzemeltetése; Városgazdálkodási Kft; stb.).

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
A projekt megvalósítását Csurgó Város Önkormányzata, mint főkedvezményezett irányítja. A projekt megvalósításának menedzsmentje külső és belső projektmenedzsment együttműködésében fog megvalósulni.
Az önkormányzat saját munkatársai által alkotott műszaki, pénzügyi és jogi menedzsment munkacsoportot állít fel, míg a külső projektmenedzsment felelős a projekt mindenkor aktuális pályázati rendszereknek megfelelő szakszerű végrehajtásáért. A sikeres megvalósítás érdekében releváns tapasztalattal rendelkező pénzügyi, adminisztratív és operatív menedzser részvételével zajlik a projekt végrehajtása. A projektgazda
szervezet munkatársai látják el a projekt stratégiai irányítását, a projektmegvalósítás
pénzügyi feladatait. A kiválasztott szakértői csoport vezetője a projektmenedzser, ő a
projekt operatív vezetője, valamint biztosítja a projekt operatív feladatainak ellátásához
szükséges asszisztenst. A csapat tagjai a projektgazdával való szoros együttműködésben látják el a jogi, közbeszerzési és pénzügyi területek feladatait is.
A stratégiai irányítást a szervezet vezetője, Csurgó város polgármestere végzi, a projekttámogatásban részesülő partnerei képviselőinek bevonásával és a külső projektmenedzserrel közösen hozzák meg a szükséges stratégiai döntéseket, figyelembe
véve az önkormányzatok és partnerszervezetek döntéshozatali rendjét. A projektmegvalósítás előrehaladásáról, a szükséges feladatok elvégzéséről, esetlegesen felmerülő
problémák kezeléséről a rendszeresen tartott projektkoordinációs üléseken döntenek a
megvalósításban résztvevő szereplők.

3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A Dunántúl hátrányos helyzetű és gyengébben fejlett járásai közül több is megtalálható
Somogy megyében. Ezek közül a barcsi és a csurgó járások a leghátrányosabb
helyzetű járások közé tartoznak. A csurgói járás Somogy megyében kedvezőtlen
munkaerő-piaci adottságokkal rendelkezik. A járásban működő vállalkozások ágazati
megoszlását tekintve a mezőgazdaság kiugró arányt képvisel (megközelíti a 20%-ot,
míg országosan 5% körüli az arányuk). Ezzel szemben a szolgáltatási szektorok kisebb súllyal vannak jelen a térségben. A munkanélküliségi ráta az országos ráta közel
kétszerese, a megyében a második legmagasabb. 2007 és 2013 között nem volt megfigyelhető csökkenő trend a magas munkanélküliségi szinthez képest, sőt enyhe emelkedés mutatkozott az elmúlt 7 évben. A foglalkoztatottsági szint növelésére az ipari és
agrártípusú fejlesztéseken túl a járásnak adódik még egy potenciális kitörési pontja a
turizmus. A járás hagyományosan agrárgazdasági térség.

Lakónépesség (2010)

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, %

Barcsi

23.883

17,2%

Csurgói

16.754

16,4%

Nagyatádi

25.955

15,2%

Tabi

12.820

14,4%

Fonyódi

34.164

13,1%

Marcali

34.328

12,6%

Kaposvári

120.634

11,3%

Siófoki

49.409

9%

Járások

Járások munkanélküliségi adatai

Hátráltató tényező, hogy a Csurgói járásra is jellemző, ami egész Somogy megyére:
relatív gazdaság-földrajzi elszigeteltségben van. A fő közlekedési útvonalaktól távolabb
fekszik. A Dráva és az államhatár, valamint a földrajzi, belső-somogyi viszonyok is
hozzájárulnak az országon belüli relatív elszigeteltségéhez. Csurgó a dél-dunántúli
régióban, Somogy megye délnyugati részén helyezkedik el mindössze 10 km távolságra a horvát államhatártól. A település 25 km-re van az M7-es autópályától. Vonattal a
Dombóvár-Gyékényes vasútvonalon érhető el.
Csurgó kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezik, melyhez nagyban hozzájárulnak a
természeti adottságok, a kedvező éghajlat és a jó ivó- és termálvíz. A városban három
óvoda, három általános iskola és két középiskola működik, melyek a térség igényeit
oktatási szempontból messzemenően kielégítik.

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
A Kormány 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozata az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia
(2013–2022) elfogadásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról
Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2012. június 18.)
A vidékfejlesztési miniszter 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és
forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az
élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve
bejelentéséről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és
forgalombahozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági
ellenőrzéséről
A vidékfejlesztési miniszter 47/2011. (V. 31.) VM rendelete az élelmiszervállalkozásműködéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és - értékesítés feltételeiről
Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről (2010.):
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/cb/40000/kistermeloi.pdf
228/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról
MÉ 2-1/1969 irányelv Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója
Útmutató a HACCP elveken alapuló eljárások végrehajtása és a HACCP elvek végrehajtása egyszerűsítéséhez egyes élelmiszeripari vállalatoknál (2005.!)
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítás vendéglátó, közétkeztető üzemekben (2004.):
http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_47/rek5/68/HACCP_VENDEGLATAS.pdf
A helyi piac kialakításának törvényi feltételei, a vonatkozó jogszabályok bemutatása.
A törvényi alapokat az alábbi jogszabályok jelentik:
A 2005. CLXIV. törvény a Kereskedelemről; és a 2011. évi CXXXV. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról; A 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet a vásárokról és a piacokról és a 260/2011 (XII.7.) módosítások;
A 2011. CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól;
Az 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbiztonsági feltételeiről;

Az 52/2010 (IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és értékesítés feltételeiről;
A 4/2010 (VII.5.) VM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet módosításáról;
A 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról főként az étkezésekhez, gyermekekhez kapcsolódó kézműves termékekre írnak elő KERMI engedélyezési, ill. tanúsítási kötelezettségeket, valamint
megszabják a forgalmazás során a fogyasztók tájékoztatása érdekében követendő
feladatokat.
A helyi termékekre termékcsoportonként más és más jogi szabályozás is vonatkozik.
A Kereskedelemről szóló törvény definiálja a helyi piac és a helyi termék fogalmát (míg
a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételei 2012 júniusától ismertek)
A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. Megjelent: Magyar Közlöny 61.
szám 2014.04.30.
A rendelet - az abban foglalt néhány speciális szabály kivételével - 2014. szeptember
1-jén lép hatályba.
§ (1) E rendelet hatálya kiterjed valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre,
szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyre (a továbbiakban együtt:
Közétkeztető);
a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a
gyermekvédelmi szakellátást biztosító, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre (a továbbiakban együtt: Intézmény).
(2) Azon Intézmény, amely saját, működő főzőkonyhával rendelkezik és a közétkeztetési szolgáltatást ennek keretében biztosítja, az (1) bekezdés a) pontja szerinti
Közétkeztetőnek is minősül.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti lakásotthon, valamint a főzőkonyhával nem rendelkező gyermekotthon és utógondozó otthon vonatkozásában csak a 2. §-ban,
a 4. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. §-ban, a 10. § (1) bekezdésében, valamint a 14. §
(1) bekezdés a), c)-h) pontjában és (2)-(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) E rendelet előírásait nem kell alkalmazni a Gyvt. szerinti családi napközi, Biztos
Kezdet Gyerekház, helyettes szülői és nevelőszülői ellátás, a szociális nyári gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti lakóotthon és a támogatott lakhatás, továbbá a szociális szakellátás, gyermekjóléti
alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás keretében megszervezett, valamint a nem
állami vagy önkormányzati finanszírozású nyári táborok, sporttáborok, erdei iskolák
esetében.
(5) E rendelet előírásai a betegélelmezésben nyújtott közétkeztetési szolgáltatás esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai mini-mum feltéte-

lekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: Szmfr.) foglalt
előírások sérelme nélkül alkalmazandóak.
(6) Az e rendeletben foglaltaktól ünnepekhez kötődő tradicionális ételek készítésekor,
illetve vallási okból el lehet térni.
A zöldség-gyümölcs termelői, értékesítő szervezetek támogatásáról
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló1234/2007/EK tanácsi rendelet (2012. október 3-i egységes szerkezetben)
Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a fel-dolgozott
gyümölcs- és feldolgozott zöldség ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a
megállapításáról szóló az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2012. október
26-i egységes szerkezetben)
A gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK
rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK
bizottsági rendelet (2011. jan. 1-i egységes szerkezetben)
„Figyelem! A 1580/2007/EK bizottsági rendelet 2011. június 22-én hatályát vesz-tette,
helyébe az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet lépett.”
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló150/2012 (XII. 28.) VM rendelet és a rendelet mellékletei
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM
rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szó-ló
105/2011. (XI. 10.) VM rendelet
A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
A projekt illeszkedik az Országos Területfejlesztési Koncepció középtávú (2014–
2020) fejlesztési prioritásaihoz
1, Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben
2, Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé
A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés, a helyi termékek szervezett bejuttatása a
kiskereskedelem rendszerébe helyi és nemzetgazdasági szinten is számottevő piaci
lehetőségeket jelenthet. Ezért a hálózatos vidéki gazdaság kiépítése mellett már rövidtávon el kell érni, hogy a helyben termelt áruk és szolgáltatások helyi értékesítése legyen adómentes vagy csökkentett adókkal terhelt. Ezen kívül a helyben értékesítés
fokozásának érdekében ésszerűsíteni szükséges az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági elvárásokat.
Nemzeti Vidékstratégia


Élelmiszer-feldolgozási program

Az élelmiszer ágazatban alacsony az együttműködési készség mind horizontálisan,
mind vertikálisan. Nincs kellő együttműködés a termékpályák mentén, megbomlott az
alapanyag-termelés és -feldolgozás közötti összhang. A nemzeti élelmiszerellátás biztonsága, valamint az agrárgazdaság és a vidék fejlődése szempontjából alapvető érdek a teljes élelmiszerlánc (az alapanyag termeléstől a feldolgozáson át egészen a
fogyasztókig)
Stratégiai irányok és teendők
A közgazdasági és jogi feltételek biztosításával a helyi és regionális élelmiszerelőállítás és élelmi-szerkereskedelem előmozdítása; Az élelmiszer-előállítók, különösen a családi gazdaságok, KKV-k és kistermelők tevékenységét érintő jogszabályok
felülvizsgálata, az élelmiszerlánc-felügyelet területén az arányos teherviselés megvalósítása. Az élelmiszerlánc feldolgozás és a kapcsolódó közvetlen és helyi értékesítés
fejlesztése. Tervezett családi gazdaságokhoz, kisvállalkozásokhoz mért kis vágóhidak,
vágópontok, helyi feldolgozó egységek létesítése, korszerűsítése, bővítése. A feldolgozást végző vállalkozások hitelhez (különösen forgóeszközhitelhez) jutási lehetőségeinek bővítése. A közös infrastruktúra használatra épülő, hatékony erőforrás gazdálkodást lehetővé tévő regionális élelmiszer-feldolgozási központok megvalósításának támogatása az együttes piacra jutás elősegítése érdekében együttműködő, különösen
mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai, kereskedelem-fejlesztési beruházásain
keresztül.
Tekintettel a Magyarországon jó minőségben és gazdaságosan megtermelhető mezőgazdasági nyersanyagokra, alapvető érdekünk, hogy a hazai ellátást ezek hazai feldolgozásából biztosítsuk, és a fennmaradó részt is a lehető legmagasabb hozzáadott értékkel szállítsuk a külföldi piacokra. A jelenleg tőkehiányban szenvedő és innovációs
hátrányban lévő, magyar tulajdonú feldolgozók segítése az alapvető élelmiszerek (tömegtermékek) területén fennálló versenyben való helytállás érdekében. A termékeik
jelentősebb részét regionális, országos és nemzetközi piacokon értékesítő élelmiszeripari vállalkozások működtetése és továbbfejlesztése terén figyelembe veendő szempontok: a fejlesztések segítsék elő a foglalkoztatás bővítését; hosszú távú szerződéses
kapcsolatok kialakításával a hazai alapanyagok felhasználásának biztosítását.
A termékstruktúra átalakítási programok segítsék elő az egészséges táplálkozást a
tömeg-élelmiszer termékek piacán; a beruházások környezetterhelésének, hulladék és
szennyezőanyag kibocsátásának csökkentése; a közösségi energia felhasználás és a
karbon láblenyomat csökkentése.


Helyi és regionális irányultságú élelmiszer-feldolgozás alprogram

A mikro-és kisméretű élelmiszer feldolgozó vállalkozásoknak, a feldolgozást is végző
kistermelőknek különösen jelentős szerepük van a helyi és regionális ellátásban, a
foglalkoztatásban, valamint a mezőgazdasági alapanyagok felvásárlásában. Felismerve a helyi foglalkoztatásban betöltött jelentős szerepüket, meg kell teremteni legalább
az önfenntartásukhoz szükséges feltételeket, segíteni kell a helyi piacra jutásukat.


„Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program stratégiai irányként
és teendőkként az alábbiakat jelöli ki:

A közétkeztetési alapanyag-beszerzés során a helyi termelők, illetve az egészséges,
magyar, helyi termékek előnyben részesítése. A közétkeztetésre vonatkozó szabályozás, különösen a közbeszerzési előírások áttekintése, a szükséges pontokon könnyíté-

se annak érdekében, hogy helyi beszállítók is eséllyel pályázhassanak, érvényesíteni
lehessen a minőségi, táplálkozás-egészségügyi és ökológiai szempontokat, lehetőség
nyíljon a helyi kistermelőktől történő beszállításra, valamint a helyi közösség (önkormányzat) helyi közétkeztetés feletti ellenőrzésére. A közétkeztetést biztosító konyhák,
főzőkonyhák technikai, technológiai fejlesztése és az iskolabüfékben a helyi termékek
árusításának ösztönzése.

4 A fejlesztési projekt indoklása
Csurgó Város Önkormányzata kiemelt fontosságú feladatának tekinti a munkahelyteremtést, a településen meglévő munkahelyek védelmét, lehetőségeihez mérten minden
eszközt megragad ahhoz, hogy a lakosságot munkához juttassa, hozzájárulva ezzel
életkörülményeik javulásához, megélhetésük biztosításához. Ez a törekvése vezérelte
a projekt előkészítésekor is.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztéseken keresztül egy olyan agrárfeldolgozóipari létesítmény jöhet létre, ami biztosítja a helyi termékek helyben történő
feldolgozását, a feldolgozottság növelését, ezáltal munkahelyeket teremteve a hátrányos helyzetű területen. A létrejövő munkahelyeket olyan helyiek fogják betölteni, akik
eddig igen nehezen tudtak munkához jutni. Az agrár-logisztikai központban szociális
célú foglalkoztatás mellett szakembereknek számára is létesülnek munkahelyek.
A projekt (agrár-logisztikai és marketing központ kialakítása) további indokoltsága:









a járás összes területe gazdasági, társadalmi, kulturális értelemben is Csurgó vonzáskörzetéhez tartozik
a járás hagyományosan agrárgazdasági térség, ahol az ipari park megfelelő helyet
biztosítana a feldolgozó ágazattal foglalkozó cégek számára (konzervgyártás; lekvár, gabonanövények tárolás-feldolgozása; hűtőházak).
a település népességmegtartó képessége alacsony, a fiatalok elvándorlása (munkahely hiány miatt) magas, a gyermekvállalás egyre ritkább
a járásban magas munkanélküliség (16,4%) tapasztalható
befektetői kedv alacsony a járásban, külső működő-tőke kerüli a területet
a járásban feldolgozni, illetve eladni kívánt mezőgazdasági termékeket a járáson
kívülre kell szállítani (pl. Nagyatád; Kaposvár, esetenként külföld)
szaktudással rendelkezők száma magas, van helyi szakképző intézmény (Somogyi
TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézmények Nagyváthy János
Szakképzője)

5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
Alapvetően foglalkoztatás-növelési és helyi iparfejlesztési célú létesítmény felépítése
és működtetése, ezáltal javítva a helyi gazdasági környezetet.

5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
Prioritásokhoz és intézkedésekhez való illeszkedés bemutatása
A projekt közvetlenül illeszkedik a megyei koncepció két prioritásához is:
-

-

I. prioritás: agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése
Ezen belül pedig az alábbi intézkedésekhez:
- A helyi/térségi termelésre alapozott feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése;
- Tudástranszfer és innováció előmozdítása a mező-és erdőgazdaságban;
- A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetrendszer támogatása;
II. prioritás: Az ipari és szolgáltató szektor kis- és közepes vállalkozásai
innovációs potenciáljának növelésére alapozott fejlesztéseinek támogatása
Ezen belül pedig az alábbi intézkedésekhez:
- A megye adottságaira építő KKV-k jövedelemtermelő képességének javítását és a foglalkoztatottság növelését szolgáló fejlesztéseinek támogatása;
- Meglévő ipari parkok telephelyfejlesztése, technikai színvonaluk növelése
(Barcs, Csurgó, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok);
- Barcs és Verőce, valamint Csurgó és Kapronca gazdasági és szolgáltatásszervezési együttműködési lehetőségeinek feltárását és hasznosítását célzó fejlesztések támogatása.

A projekt kifejezetten az agráriumban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások fejlesztését, piacra jutásának elősegítését tűzi ki célul, így szervesen illeszkedik a fenti
prioritásokhoz és intézkedésekhez.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
Prioritásokhoz és intézkedésekhez való illeszkedés, valamint az indikátorokhoz való
hozzájárulás bemutatása
A projekt közvetlenül illeszkedik a TOP alábbi prioritásához és annak intézkedéséhez:
- TOP 1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
- TOP 1.1. intézkedés: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók
Az intézkedés – többek között – kifejezetten nevesíti az alábbiakat: „…az intézkedés
keretében helyet kap a vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési akcióival összhangban, azokkal komp-

lementer módon. A helyi termékekhez, rövid ellátási láncokhoz kapcsolódó logisztikai
fejlesztések (pl. raktár kapacitások bővítése, hűtőházak kialakítása, a helyi termékek számára piaci terület kialakítása és biztosítása stb.) eredményeként a mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása valósul meg. Ezáltal javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve –
teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez….”
A projekt az intézkedés keretében is nevesített agrár típusú fejlesztéseket célozza, így
a TOP intézkedéséhez teljes mértékben illeszkedik.

5.1.3 A projekt átfogó céljai




a kistérség agrárgazdálkodói számára raktárkapacitás, feldolgozási- és hűtőkapacitás biztosítása, valamint logisztikai, marketing és értékesítési szolgáltatások nyújtása annak érdekében, hogy a helyi termékeket hatékony módon lehessen a helyi,
belföldi, sőt akár a külföldi piacokra is eljuttatni
a helyszínen történő termelés és feldolgozás által közvetlen, míg a beszállítói hálózaton keresztül közvetett munkahelyteremtés

A projekt keretében lehetőség van mezőgazdasági termelésre, állattenyésztésre a
megtermelt termékek feldolgozására, majd értékesítésére. Lehetőséget kapnak a kistérségben mezőgazdasággal foglalkozók a tevékenységük fejlesztésére, a termőterülettel rendelkezők mezőgazdasági tevékenység végzésére, a megtermelt termékek,
alapanyagok feldolgozásával pedig vidéken munkahelyek teremtődnek, értéket teremtenek, és a vidéken lakók jövedelemszerző tevékenységbe tudnak bekapcsolódni. A
modell a kezdeti – kettő éves – állami támogatás után önfenntartóvá válik, ezáltal újabb
és újabb munkahelyeket generál, a termelők, beszállítók, kisüzemek és az értékesítés
területén.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projekt konkrét céljai a következők:
1. Agrártermeléshez és feldolgozáshoz szükséges alapinfrastruktúra kiépítése
Csurgó Város Önkormányzata által megvásárolandó területen1.
2. Raktárépület és csomagoló üzem építése ez által a kistérség agrárgazdálkodói
(potenciális beszállítók) számára raktárkapacitás, feldolgozási- és hűtőkapacitás nyújtása
3. Értékesítési, marketing és logisztikai szolgáltatások nyújtása mind az adott területen előállított, mind pedig az agrárgazdálkodóktól beszállított termékek esetében, segítve ezzel a piacra kerülést
4. A projekt önfenntartóvá tétele a működés megkezdését követő 3 éven belül,
szociális gazdaság formájában történő működés keretében, elsősorban a közintézmények élelmiszerellátását biztosítandó, a későbbiekben pedig piaci alapú
1

A következő hrsz. területek egyikén valósulna meg a beruházás:
039/13, 039/12, 039/11, 039/10, 039/15, 039/16, 039/14, 039/17

termelés kialakítása, a megtermelt és beszállított, már feldolgozott termékek piaci értékesítése
Az új csurgói agrár-feldolgozó központ tehát működése megkezdése után elsősorban a közintézmények ellátását célozza, a későbbiekben azonban – a termelési kapacitás növelésével, valamint újabb beszállítók bevonásával – a piaci értékesítés a cél. Ehhez nélkülözhetetlenek a piaci szereplőkkel, potenciális vásárlókkal történő tárgyalások, melyeket Csurgó Város Önkormányzata meg is kezdett (pl. ÁFÉSZ, mint kiskereskedelmi felvásárló megjelenése).

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt célcsoportjai az alábbiak:
1.
2.
3.
4.

A kistérség agrárgazdálkodói (beszállítók)
Az új agrár-feldolgozó központ alkalmazottai (kb. 30 fő)
Kiskereskedők, felvásárlók
Közvetetten a kistérség gazdasági szereplői és a lakosság

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A projekt eddigi előkészítettsége rendkívül csekély mértékű. A fejlesztés indokoltságára vonatkozóan történt előzetes igényfelmérés, ismert a várható igénybevevői kör, de a
beruházás megkezdéséhez szükséges további előkészítési lépések még nem történtek. A legfontosabb előkészítési tevékenységek a tervdokumentációk elkészítése, a
területvásárlás, valamint az engedélyek megszerzése lesz.

5.2.1.1

A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési tevékenységek

A projekt elindításához az alábbi engedélyeztetési eljárásokra van szükség.

Engedélyek

Időigény

Elvi létesítési engedély

1 hónap

Környezetvédelmi engedély

4 hónap

Munkavégzési (halgazdasági működési engedély) szakhatósági engedélyek (pl. ÁNTSZ, FM, stb.)

3 hónap

Építési engedély

3 hónap

5.2.2 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Előkészítési tevékenység
Döntés előkészítő tanulmányterv elkészí-

Időigény

Költség
(bruttó, 27% áfával)

1 hónap

4 M Ft

tése
Előzetes környezeti hatásvizsgálat

5 hónap

15 M Ft

Területvásárlás

3 hónap

20 M Ft

Alapinfrastruktúra kiépítésének engedélyezési terve

2 hónap

10 M Ft

Építési engedélyezési terv készítése

1 hónap

15 M Ft

Kiviteli tervek elkészítése

1 hónap

15 M Ft

Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége

5 M Ft

Összesen:

84 M Ft

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A fent felsorolt előkészítési tevékenységek és engedélyezési eljárások időigénye alapján látható, hogy a projekt elindításához jelentős időszükséglettel kell tervezni. Ennek
ellenére, a projekt előkészítésének minimális időigénye 13 hónap, azaz több mint
egy év.
Rendkívül fontos, hogy a támogatási rendszer lehetőséget adjon az előkészítés időben
való megkezdéséhez, ugyanakkor az előkészítési költségeket is már a majdani pályázat keretében finanszírozni lehessen.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
A projekt konkrét céljai:
1. Agrártermeléshez és feldolgozáshoz szükséges alapinfrastruktúra kiépítése
Csurgó Város Önkormányzata által megvásárolandó területen. A lehetséges területek a csurgói ipari parkban találhatóak. A következő hrsz. területek közül kerül kiválasztásra a projekt helyszíne: 039/13, 039/12, 039/11, 039/10, 039/15,
039/16, 039/14, 039/17.
2. Raktárépület, csomagoló és hűtőkapacitás kiépítése (beszállítók és a helyben
megtermelt termékek részére).
3. Napkollektorok telepítése, hogy a létrejövő létesítmény már a kezdettől kezdve
magas energiahatékonysággal üzemeljen.
A projekt tartalmi elemei, konkrét tevékenységei:
1. Területvásárlás kb. 15 ha, összesen: 40 MFt
A Csurgó ipari parkban lévő kiválasztásra kerülő terület (039/13, 039/12,
039/11, 039/10, 039/15, 039/16, 039/14, 039/17 hrsz. területek egyike) megvásárlása, előreláthatóan kb. 40 MFt értéken (piaci árbecslés). A terület előnye,
hogy közlekedési szempontból rendkívül jó az elérhetősége, továbbá, hogy a
területen lévő ipari park egy része önkormányzati tulajdonú.

2. Tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzésének költsége: 84 MFt
Engedélyeztetési tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése:
 Gáz, víz, villany infrastruktúra kiépítéséhez szükséges engedélyek megszerzése
 Épületek kialakításánál követelmény az építési engedély, használatbavételi
engedélyek megszerzése
 Működési engedélyek (pl. ÁNTSZ)
3. Alapinfrastruktúra kiépítése – költsége 60 MFt
A beruházáshoz szükséges engedélyeztetési tervdokumentáció elkészítése,
engedélyek beszerzése:
 Vízvezeték: kb. 200 m hosszúság
 Gázvezeték: kb. 100 m hosszúság
 Villanyvezeték: kb. 600 m hosszúság
4. Napkollektorok telepítése – költsége 100 MFt
A felépülő létesítmény energia hatékony, környezetkímélő üzemelését elősegítendő az épületen vagy mellette napkollektorok telepítése tervezett. A napkollektorok üzemeltetésével csökkenthető a fenntartás költsége is.
5. Feldolgozó (logisztikai) épület építése – költsége 90 MFt
A feldolgozó épületben kerül sor egyrészt az agrárvállalkozók és helyi termelők
által beszállított termékek feldolgozására. A feldolgozás mellett az épület alapvető funkciója a beérkezett termékek szakszerű csomagolása. A csomagolt
termékek nagy része „saját márkás” csurgói termékként kerül felhasználásra a
közintézményekben, illetve a piaci értékesítés során. A feldolgozó-épület nagysága kb. 700 m2, acélszerkezetes kialakítással.
6. Raktárépület hűtőkapacitással 30 MFt
A raktárépületben kerül sor a helyben megtermelt, valamint a beszállított és
helyben csomagolt termékek tárolására és hűtésére. A raktárépület nagysága
kb. 700 m2, acélszerkezetű.
7. Felszerelések, járművek, berendezések beszerzése – költsége 100 MFt
A beszállításhoz, kiszállításhoz, hűtéshez, feldolgozáshoz (csomagoláshoz)
szükséges felszerelések, berendezések, gépsorok beszerzése, többek között:
 hűtőblokk, hűtőház berendezések, hőcserélők
 feldolgozást segítő egyszerűbb gépsorok
 targoncák, emelők, rakodást segítő eszközök, rakodó-berendezések
 speciális tárolók
 csomagoló berendezések (végfogyasztói termék csomagolás és szállítási
csomagolás biztosítására)
 teherszállító haszonjárművek



biztonságtechnikai, tűzvédelmi és munkavédelmi eszközök, berendezések
és rendszerek

8. Kerítés és külső biztonságtechnika – költsége: 40 MFt
A belső biztonságtechnikai berendezéseket kiegészítő külső biztosítást és őrzést elősegítendő külső biztonságtechnikai rendszerek beszerzése. A terület
körbeke-rítése és kapukkal történő ellátása is ebben a projektelemben történik.
9. A logisztikai központban dolgozó alkalmazottak bérköltsége: 150 MFt
A projektben a beruházás elkészülte után kb. 20-30 fő foglalkoztatása tervezett,
melyből kb. 20% közmunka keretében foglalkoztatott agrárdolgozó. Tekintettel
arra, hogy a 3 éves projekt keretében a tervek szerint a beruházás elkészülte
után a tényleges tevékenység 1,5 – 2. évben kezdődhet meg, a bérköltségeket
a projektben 1 évre tervezzük, az alábbiak szerint:






3 vezető (gazdasági, általános, műszaki),
2-3 fő brigádvezető,
40 ember fizikai munkás (helyben termelés felelősei)
feldolgozó: 40 fő
2 fő karbantartó

A beszerzési és logisztikai feladatok koordinálása 1-2 fős beszerző és logisztikai szakemberek foglalkoztatása tervezett a projekt 2. évétől. (Átlagosan bruttó
300.000 Ft / hó / fő)
Marketing feladatok ellátására 1 fő szakembere foglalkoztatása tervezett a
projekt 2. évétől. (Átlagosan bruttó 300.000 Ft / hó / fő)
10. Menedzsment költségek – költsége 30 MFt
A projekt előkészítési és megvalósítási időszaka alatt projektmenedzsment működik a hatékony végrehajtás céljából. 2 fő foglalkoztatása tervezett.

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
A sikeres kezdeti (1. év) működési időszak utána az üzem szociális szövetkezetté
válik majd. A társaság nyereséget nem termel, a bevételeit visszaforgatja fejlesztésekre, beszerzésekre és bérekre. A projekt célja hogy az üzem foglalkoztatás javulását eredményezze. Alapvetően közcélt szolgál.
A projekt által megvalósított létesítmény működése közcélú, nem minősül vállalkozásnak, főtevékenységei nem bevételszerzésre irányulnak, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás és feldolgozott (értsd. csomagolt) termékek közétkeztetési célra kerülnek felhasználásra, ezáltal 100%-os támogatási intenzitással lehet számolni. A projekt a piaci
értékesítésből származó árbevételt foglalkoztatásra fordítja. A közcélú, azaz nem állami támogatás esetén elérhető maximális támogatási intenzitás 100%.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A projektgazda, egyben az üzemeltető a Csurgó Nonprofit Kft.
A projektben a beruházás elkészültét követően kb. 20-30 fő foglalkoztatását tervezett,
melyből kb. az ötöde közmunka keretében foglalkoztatott agrárdolgozó. Tekintettel
arra, hogy a 3 éves projekt keretében a tervek szerint a beruházás elkészültét követően a tényleges tevékenység 1,5 – 2. évben kezdődhet meg, a bérköltségeket a projektben 1 évre tervezzük. A Kedvezményezett tervei szerint a projekt végére (3. év)
maga a termelés már önfenntartóvá válik, így a bérköltségek ezt követően már a
bevételekből finanszírozhatók. A projekt lezárulását követően (3. évtől) az agrárlogisztikai központot szociális szövetkezet formájában kívánja a kedvezményezett Csurgó Város Önkormányzat üzemeltetni.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
A tervek szerint a működési költségek 3 éven belül megtérülnek, az üzem önfenntartóvá tud válni. Mindez a bevételekből lehetséges. A bevételt a hozzáadott értéket
jelentő feldolgozás és csomagolás biztosította értéknövelés piaci realizálása jelenti. A tervek szerint a központ, később szociális szövetkezet, megvásárolja a helyi
termelőktől a termékeket, majd azok és a helyben előállított termékek feldolgozása
során keletkező csomagolt késztermékeket értékesítik. Első vásárlói célréteget a közétkeztetés szereplői jelentik.
Agrár-feldolgozóipari vállalko-zások betelepülésének előkészí-tése, agrárlogisztikai és marke-ting központ kialakítása (millió forint)
Pénzügyi
elemzés

2015

Beruházási
359
költség (a)
Éves működési
költség (b)
Éves működési
bevétel (c)
Nettó pénzügyi
-359
pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték
-672
(NPV)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

185
10

-195

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

40
160

-160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

145

150

160

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

- 15

- 10

-

5

5

- 35

5

5

5

5

5

5

5

5

A projekt a megvalósítástól vett 4. évben számol először működési bevétellel. A bevételek folyamatosan növekednek, amíg a 7. évben el nem érik a tervezett 165 millió forintos szintet. Ezen a szinten garantálható, hogy a projekt működési kiadásai és bevételei kiegyensúlyozzák egymást a teljes 15 éves időszakra véve.
2023-ra a működés 7 évére kb. 40 millió forint értékben felújítások, berendezés cserék
és az amortizáció pótlása van tervezve. A keletkezett többletkiadást a következő évek
bevételeiből lehet finanszírozni.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A csurgói agrár-feldolgozóipari fejlesztések projektjének alapvető társadalmi haszna,
hogy munkahelyeket teremt a járásban. Az új munkahelyek növelik a helyi fogyasztást,
Csurgó és a környező települések lakosság-megtartó erejét és versenyképességét

valamint közvetett módon az életszínvonalat is. Az új munkahelyek tovagyűrűző hatását így társadalmi léptékben lehet értékelni.
A projekt beruházási időszakában a projekt bevételt generál a helyi kivitelezőknél és
beszállítóknál. A beruházás megrendelést ad a helyi építőiparnak is. Áttételesen javítva
így a helyi gazdaság helyzetét, még a működési időszak előtt.
Az új munkahelyek kedvezően hatnak a helyi társadalmi viszonyokra is, jó példával és
szocializációs hatással kedvező irányba terelve a társadalmi folyamatokat.
Az agráriumban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások piacra jutásának elősegítése megvalósul, jobb vállalkozói környezet alakul ki a térségben, ami az előbb említett
pozitív hatásokat fogja eredményezni.
A létesítmény által éves szinten 100 millió nagyságú összeg jut a helyi gazdasági körforgásba.
Ugyanakkor az üzem kiépítése jár bizonyos környezeti költségekkel. A CO2 kibocsátás
mértékéről nem áll rendelkezésünkre megalapozott becslés, de a raktár és csomagoló
működése szükségszerűen növeli az üvegházhatású gázok termelését. A nemzeti klíma stratégiával összhangban szükséges tehát a terhelés kezelése. Ugyanakkor ezek a
költségek a jelenlegi gazdasági helyzetben kisebb súlyúak, mint a potenciális társadalmi hasznok.
A projekt megvalósításának további lehetséges társadalmi költsége, hogy a helyi kistermelők piacára lép be az üzem, ezáltal egy eleve rossz helyzetű társadalmi réteg
jövedelmét veszélyeztetve. Amennyiben ezt a hatást nem lehet csökkenteni, illetve
nem lehet a feldolgozó üzemet közvetítőként és nem konkurenciaként beléptetni a
közétkeztetés és a kistermelők viszonyrendszerébe, számolni kell negatív társadalmi
gazdasági hatásokkal, amik adott esetben megkérdőjelezhetik a projekt létjogosultságát. Ezért is kiemelt fontosságú a tervezés és végrehajtás során a helyi kistermelők
partnerként való kezelése.

Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
Valamilyen szükséges engedély 1
nem áll rendelkezésre, nem adható ki.

5

5

A projekt előkészítési szakaszát úgy kell
kidolgozni, hogy a szükséges engedélyek
megszerzése csak adminisztrációs költséggel járjon és kockázattal nem. Ez alapos szakmai munkát igényel.
A nem kiadható engedélyek esetében ezt
a veszélyt előre kell látni az előkészítés
tervezésekor és oly módon kell kialakítani
a megvalósítási terveket, hogy nem engedélyezhető tartalmakat ne tartalmazzon.

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Lakossági ellenállás kialakulása

1

4

4

Lakossági tájékoztatás folytatása már a
projekt korai szakaszától kezdve, hogy a
helyi lakosok érdemi információkkal legyenek ellátva.
Szükség szerint egyéb marketing és közkapcsolati akciók szervezése az ellenállás
enyhítésére.

A helyi termelők piacának elszívá- 4
sának veszélye

2

8

A helyi őstermelők termékeit jelenleg a
közétkeztetés használja fel. A létre jövő
üzem ezen a piacon jelent konkurenciát
az eleve nehéz helyzetű őstermelőkkel
szemben, ezért úgy kell kialakítani az
üzem működését, hogy a helyi őstermelők
termékeit fel tudják vásárolni, az őstermelők piacán nem konkurenciaként jelenne
meg, hanem közreműködőként.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Nem releváns
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
A projekt nem megfelelő előkészí- 1
tettsége
Azaz a megfelelő előkészítettségének magas az időigénye (építési engedély, vízjogi létesítési engedély, környezeti hatásvizsgálat,
környezetvédelmi engedély és az
eljáró hatóságok által előírt egyéb
vizsgálatok idő és költség igénye),
ami megvalósítási kockázatot
jelent.

5

5

A létrejövő pályázati rendszernek megfelelő ütemezést kell lehetővé tennie, hogy
a pályázati rendszernek megfelelő projektet lehessen előkészíteni. A projekt előkészítését nem célszerű megkezdeni, amíg
a pályázati feltételek és körülmények nem
lesznek ismertek!

A csomagoló és raktár kevés be- 3

5

15

Egyéb külső források bevonására lehet

vétellel fog rendelkezni, nem válik
fenntarthatóvá a működése.

szükség (lásd. pályázati, állami, önkormányzati támogatás).
Egyúttal a bevételek elmaradása esetén
át kell szervezni az raktár működését,
hogy a kedvezőtlenebb körülmények mellett is biztosítható legyen a fenntartható
üzemelés.

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A különböző megyei agrár-ipari 2
projektek megvalósítása hátrányosan hathat a csurgói üzem
jövőbeli fenntarthatóságára, hasznosságára.

4

8

Szükséges a megyében és vonzáskörzetben kialakítandó projektek egyeztetése
jelen projekttel, hogy a párhuzamosságok
minimalizálhatóak legyenek, az egymást
kioltó hatások pedig kizárhatóakká váljanak.

7 A fejlesztési
bemutatása

projekt

tulajdonviszonyainak

A projekt által létrehozott létesítmény számára alkalmas helyszín lehet a helyi ipari
park. A Csurgó Ipari Park Kft. által működtetett ipari park, aminek 30% önkormányzati,
70% magán tulajdonban van, viszont valós működést nem mutat. Az ipari park jól
megközelíthető, vasúton is könnyen elérhető. Az ipari park területe megfelelő helyet
tudna biztosítani a csurgói agrár-logisztikai központ számára.

Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

039/13, 039/12, 039/11, 039/10, Ezeken a hrsz.-ú terüle- Csurgó Ipari Park Kft., magán039/15, 039/16, 039/14, 039/17 teken érdemes megva- tulajdon
lósítani a projektet.

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
Az ipari park területtel is rendelkezik. Ez a terület a rendezési terven is szerepel; 10,5
hektár, ebből kb. 2 hektár eladásra került. Ezen a 2 hektáron lenne érdemes a projektet
megvalósítani. A visszavásárlásra projekt keretében történhet meg.
A 70% nem önkormányzati tulajdonú terület becslések alapján maximum 40 MFt-ért
megvásárolható lenne a projekt számára.

8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
Alább láthatóak a tervezett beruházási és üzemeltetési költségek a projekt 3 éves
megvalósítási időszakára nézve. A projektelemek a 5.3.1. részben részletezve vannak.
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Agrár-feldolgozóipari vállalko-zások betelepülésének előkészí-tése, agrárlogisztikai és marke-ting központ kialakítása (millió forint)
Projektelemek
1. Területvásárlás
2. Tervdokumentáció elkészítése,
engedélyek beszerzése
3. Alapinfrastruktúra kiépítése
4. Napkollektorok telepítése
5. Feldolgozó (logisztikai) épület építése
6. Raktárépület hűtőkapacitással
7. Felszerelések, járművek,
berendezések beszerzése
8. Kerítés és külső biztonságtechnika
9. A logisztikai központban dolgozó
alkalmazottak bérköltsége
10. Menedzsment költségek
Összesen

2015

2016

2017

40

-

-

84

-

-

40
50
60
15

20
50
30
15

-

40

60

-

30

10

-

-

-

-

150

10
369

10
195

10
160

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A projekt teljes költsége 724 millió forint. A tervezett támogatási összeg ezzel szemben
653 millió forint. A különbözet 71 millió Ft, amit nem TOP1.1 hanem KEHOP-os forrásból kell finanszírozni (napkollektorok telepítése).

A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Agrár-feldolgozóipari vállalko-zások betelepülésének előkészí-tése, agrár-logisztikai és marke-ting
központ kialakítása (millió forint)
Költség-igény
(Ft)

Projektelemek
1. Területvásárlás
2. Tervdokumentáció elkészítése,
engedélyek beszerzése
3. Alapinfrastruktúra kiépítése
4. Napkollektorok telepítése
5. Feldolgozó (logisztikai) épület építése
6. Raktárépület hűtőkapacitással
7. Felszerelések, járművek,
berendezések beszerzése
8. Kerítés és külső biztonságtechnika
9. A logisztikai központban dolgozó
alkalmazottak bérköltsége
10. Menedzsment költségek
Összesen

Támogatás
intenzitás
(%)

Önerő (Ft)

Támogatás Támogatási
(Ft)
forrás

40

100%

-

40

TOP 1.1

84

100%

-

84

TOP 1.1

60

100%

-

100

100%

-

90
30

100%
100%

-

60
71
29
90
30

TOP 1.1
KEHOP
TOP 1.1
TOP 1.1
TOP 1.1

100

100%

-

100

TOP 1.1

40

100%

-

40

TOP 1.1

150

100%

-

150

TOP 1.1

30
724

100%
10

-

30
724

TOP 1.1

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)
TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték
(év)

Adatforrás

A támogatott helyi érdekű
kis- és középvállalkozások
száma

db

2015

7

EMIR

db

2015

4

EMIR

50

Dél-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség
adatszolgáltatása

A helyi, térségi együttműködésekbe bevont vállalkozások száma

A foglalkoztatás növekedése
a támogatott vállalkozásoknál

Teljes munkaidő
egyenérték

2015

9 Kapcsolódó projektek
Helyi projektek
Csurgó Város Önkormányzata számos fejlesztést tervez a jövőben. Ezek közül szinte
az összes kapcsolódik közvetve vagy közvetlenül a jelenlegi projekthez.
„Növénytermesztésre és állattenyésztésre alapozott élelmiszer előállítás, sajtkészítés,
vágópont létesítése” című projekt keretein belül 14 fő foglalkoztatása valósulna meg. A
fejlesztés után a termékek a legmagasabb feldolgozottsági szinten kerülnének a mintabolt polcaira. Ezzel a lehető legnagyobb haszonnal értékesítheti az önkormányzat. A
projekt és az agrár-feldolgozóipari projekt fejlesztése szorosan összefügg. A hűtőház a
kész termékek raktározását szolgálja, míg a feldolgozó egy része, vagy teljes egésze
betelepülhet a park területére. Ezzel megfelelő infrastruktúra biztosított a tároláshoz, és
a későbbi szállításhoz is. Az ipari parkban létesített agrár-feldolgozóipari létesítmény
menedzsmentje, közreműködhet az előállított termékek (sajt, hús stb.) értékesítésében
és egyéb logisztikájában.
Csurgó Város Önkormányzata a 2000-es évek elejétől nagy hangsúlyt fektetet a geotermikus energia megfelelő hasznosítására. Próbafúrások, minősítés eredménye, hogy
magas hőmérsékletű, kiváló minőségű (gyógyvíz) víz áll a település rendelkezésére. A
jövőben, az ipari parkban elinduló agrár-feldolgozóipari központ és az pari park területére betelepülő vállalatok fűtés céljából tudják ezt az energiát hasznosítani. Emellett
egy ásványvíz palackozó üzem felállítása is a tervek közt szerepel, ami szintén az említett Ipari parkban kapna helyet. A menedzsment és logisztika szintén ott összpontosulna.
Megyei ernyőprojektek
A jelenlegi tervezési folyamatban több ernyőprojekt is kapcsolódik a csurgói agrár-ipari
központ projektjéhez. A megyei Agrármarketing és Piacszervező Szervezet ernyőprojekt célját és funkcióját tekintve kapcsolódik a csurgói agrár-feldolgozó központ
működéséhez. A megvalósítás és a további tervezés során érdemes összehangolni a
jövőbeni működést. A megyei gazdaságfejlesztési szervezet létrehozását szolgáló
ernyőprojekt szintén kapcsolódik a csurgói fejlesztéshez, mivel a megvalósítás során
támogatást nyújt majd a megyei gazdaságfejlesztési projektek megvalósításhoz (főleg
a tervezési, engedélyeztetési időszakban). Ezen túlmenően az utóbbi szervezet is azt
a cél szolgálja, hogy a foglalkoztatás-bővítési céllal fejlődjön a megyei gazdaság – beleértve a csurgói járást is. A foglalkoztatás bővítést szolgáló megyei ernyőprojekt
kifejezetten támogatni fogja a megye hátrányosabb helyzetű járásait, így a csurgóit is.
Foglalkoztatási programok (képzések, ösztöndíjak, stb.) megvalósításán keresztül
azonos célt valósít meg, mint a jelenleg tárgyalt agrár-feldolgozóipari központ létesítése – a foglalkoztatás fenntartható bővítését. Együttműködési lehetőségek is vannak a
megyei ernyő- és a csurgói járási húzóprojekt között, de ezeket csak a tervezési folyamat későbbi szakaszában lehet összehangolni.

Csisztafürdő funkcióbővítő fejlesztése
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Vezetői összefoglaló
Csisztafürdő a gyógy- és termálturizmus szempontjából rendkívül kedvező adottságokkal rendelkezik, egyrészt az itt felszínre hozott termálvíz kiemelkedően jó tulajdonságai
miatt, másrészt pedig a fürdő Balaton közeli fekvéséből adódóan. Ezeknek a kedvező
adottságoknak a kihasználására azonban a fürdő jelenlegi kiépültsége mellett nem
alkalmas, mindenképp szükséges jelen projekt keretében a további funkcióbővítő fejlesztés.
A fürdőhely fejlesztésére a térség önkormányzati és gazdasági szereplői részéről már
hosszú évek óta komoly igény jelentkezik, a finanszírozási lehetőségek hiánya miatt
azonban ez idáig csupán kisebb léptékű fejlesztésekre kerülhetett sor. Különösen fontos lenne azonban a megfelelő források bevonásával a fürdő komplex fejlesztése.
A projekt keretében első lépésként bővíteni kívánják a fürdő területét, ezt követően
pedig kiépítésre kerülne egy új gyermek élménymedence, három gyógymedence, egy
33 m hosszú, 8 sávos úszómedence, egy uszodaépület, valamint egy teljesen új kiszolgáló létesítmény, amely a kor kívánalmainak megfelelően képes a szolgáltatások
széles körének nyújtására, a vendégek ellátására. Ezen kívül a projekt tartalmazza a
fürdő közvetlen szomszédságában található kemping fejlesztését. A fejlesztés megvalósulása eredményeként egy olyan termálfürdő épülhet ki a Balaton partjának közvetlen közelében, mely képes egész éven át magas színvonalon kielégíteni a térségbe
látogató vendégek igényeit.
A fejlesztési iránt több szempontból is valós igények jelentkeznek. Egyrészről a Balaton partján szükséges a turisztikai kínálat bővítése, valamint kiemelten fontos a turisztikai szezon meghosszabbítása. Mindkét igény kielégítésére kiválóan alkalmas a fejlesztés által megvalósítani kívánt beruházás.
Ezen kívül a fürdő közvetlen térségének felzárkóztatása, gazdaságának fellendítése
szempontjából is rendkívül fontos a fejlesztés, hiszen egy korábbi „Leghátrányosabb
helyzetű kistérség” területén teremtene új munkahelyeket, jövedelemszerzési lehetőségeket.
A projekt átfogó céljaként tehát megfogalmazható a halmozottan hátrányos helyzetű
térség gazdaságának fejlesztése a fürdő, és a kapcsolódó beruházások által generált
turisztikai fellendülés pozitív hatásait kihasználva, a gazdaság több ágára kiterjedően,
valamint a turisztikai szezon meghosszabbítása.
A projekt Somogy Megye Fejlesztési Programjának 3. prioritásához illeszkedik, melynek elnevezése „Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése”. A prioritás keretében a megyei koncepció 3 intézkedést nevesít, melyek közül jelen fejlesztési projekt
az elsőhöz, a „Területi fókuszú komplex turisztikai termékek innovatív fejlesztése” elnevezésű intézkedéshez illeszkedik. A projekt kiemelt helyen szerepel a Megyei Gazdaságfejlesztési Részdokumentumban, valamint kapcsolódó projektjei is nevesítésre
kerültek a Járási részdokumentumban, illetve a Megyei Gazdaságfejlesztési Részdokumentumban.
A fejlesztési projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 5.0 változata
alapján az 1. prioritásának 2. intézkedéséhez - Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál – illeszkedik. Az 1.2 intézkedés „kiemelkedő
beavatkozási területe a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, amelyre a területi szereplők részéről is kimagaslóan sok igény jelentkezik. Ugyanakkor mivel a TOP pillanatnyi-
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lag nem tekinthető véglegesnek, nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a projekt ennek
keretében támogatható lesz. Változás esetén elképzelhető, hogy a projekt a GINOP
keretében kaphat támogatást.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Csisztafürdő funkcióbővítő fejlesztése

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Létrehozandó önkormányzati társulás
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Hidvégi József

Kapcsolattartó elérhetőségei:

polgarmester@fonyod.hu; 30/235-8106
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
Kedvezményezett szervezet megnevezése

1. kedvezményezett: létrehozandó önkormányzati társulás

Foglalkoztatottak száma (fő)

nem releváns

Belső projektmenedzsmentbe bevonni kívánt

nem

személyek (és beosztásuk)
Kíván-e külső projektmenedzsmentet igénybe

igen

venni szolgáltatásként (I/N)

A projekt kedvezményezettje Fonyód és Buzsák önkormányzatainak részvételével létrehozott önkormányzati társulás lenne, melynek szervezeti formája, és gyakorlati keretei a pályázati kiírásnak megfelelően kerülhetnek kialakításra.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
A leendő kedvezményezett önkormányzati társulás tagtelepülései jelenleg fejlesztési
projektjeikhez külső projektmenedzsment segítségét veszik igénybe saját kapacitásaikkal kiegészítve. A projektmenedzsment támogatását az önkormányzat részéről 2 fő
saját munkaerő szokta végezni. A társulás keretein belül is hasonlóban gondolkodnak
az érintett önkormányzati szereplők.

2.3 Megvalósító
Nyilvánossági
feladatokat
ellátó szervezet
Közbeszerzési
szakértő

Kivitelező/
Projekt
megvalósító
Menedzsment
tanácsadó

projektmenedzsment
Önkormányzati
társulás
Jogi szakértő
Műszaki ellenőr

szervezet
Tervező

1. ábra Menedzsment ábra
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A fejlesztési projekt projektmenedzsmentjét várhatóan külső szervezet fogja ellátni. A
menedzsment feladatok az 1. ábrán látható módon oszlanak meg a különböző szereplők között.

9

3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A Fonyódi Járási Hivatal székhelye Fonyód, amely népszerű üdülőhely és kikötőváros
a Balaton déli partján. További fonyódi járáshoz tartozó települések: Balatonboglár,
Balatonfenyves, Balatonlelle, Buzsák, Fonyód, Gamás, Gyugy, Hács, Karád, Kisberény, Látrány, Lengyeltóti, Ordacsehi, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogytúr,
Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Visz.
2013-ban a járási rendszer újraélesztését követően alakult ki a Lengyeltóti és a Fonyódi kistérség egyesítésével a Fonyódi járás. A Csisztapusztai fürdő a volt Lengyeltóti
kistérség területén található, amelyről elmondható, hogy a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek közé tartozik. Ezt a besorolást 2007 óta használják. Ekkor a kormány fejlettségbeli hiányosságokat jelző statisztika alapján kijelölt 33 leghátrányosabb helyzetű
kistérséget.
Amint a legtöbb hasonló, hátrányos helyzetű kistérségre, így a lengyeltótira is igaz,
hogy a gazdasági életében az ipar részesedése átlag alatti, a mezőgazdaság ellenben
gazdag tradíciókra és bizonyos értelemben igen kedvező adottságokra tekinthet viszsza, ugyanakkor a szolgáltató szektor fejlettsége is hagy kívánnivalót maga után.
Az első ábra is igazolja a kistérség kedvezőtlen jövedelmi helyzetét. Az idősoros adatok elemzése során jól látható, hogy az egy lakosra jutó jövedelmek aránya a kistérségben minden évben jelentősen alulmúlta az országos, a regionális, és a megyei szintet egyaránt. A térképen jól megfigyelhető, hogy a Lengyeltóti kistérség helyzete a megye többi térségéhez képest is jelentősen rosszabb.
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2. ábra Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem a Lengyeltóti kistérségben (forrás:TEIR)
A 2. ábra a térség munkanélküliségi adatait ábrázolja 2002-től 2012-ig. Jól látható,
hogy a térség ebben a tekintetben is jóval kedvezőtlenebb adatokkal rendelkezik, mint
az országos, a regionális és a megyei átlag. A megyében ugyan vannak olyan térségek, ahol kedvezőtlenebbek az adatok, a megyei átlagot így is felülmúlja a térség.
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3. ábra A munkanélküliségi ráta alakulása a Lengyeltóti kistérségben ( Forrás: TEIR)
A fejlesztés helyszíne Csisztapuszta, a járáson belül nem önálló település, Buzsák falu
részét képezi. Buzsák körülbelül 1400 fős község, mely 60 négyzetkilométeren terül
el. 1990-ben lett önálló település. Képviselő-testület tagjainak száma 5, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak száma pedig 7. Az önkormányzat létrehozott
két bizottságot is, az Ügyrendi bizottságot és a Szociális bizottságot.
Az Önkormányzat tulajdonában van a Csiszta-pusztai melegvizes termálfürdő, mely
télen-nyáron fogadja a pihenni vágyókat. A gyógyvíz - mely 42 °C – os ásványi anyagokban gazdag hidrokarbonátos kénes hatású - kedvező hatása miatt alkalmas mozgásszervi, reumatikus, nőgyógyászati, bél és gyomorpanaszok kezelésére.
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A fürdőtelepen szauna és egyéb szolgáltatások is elérhetők, emellett étkezési lehetőség is biztosított. A faluban hosszabb tartózkodásra kiadó házak állnak a fürdőzők rendelkezésére.
Az idősoros adatokat vizsgálva jól látható, hogy a vendégéjszakák száma Buzsák településen komoly ingadozásokat mutat. Évek óta a legmagasabb szinten 2011-ben volt.
2012-ban volt egy visszaesés, de még mindig nem érte el a 2007-2010 közötti alacsonyabb szinteket. A térség, és a település számára a Balaton közelében kiemelten fontos lenne a vendégéjszakák számának jelentős növelése, ehhez, valamint a kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb vendégéjszaka szám feltételeinek megteremtéséhez is
jelentősen hozzájárulna az előzetes megvalósíthatósági tanulmány tárgyát képező
fejlesztés.

4. ábra Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) (Forrás: TEIR)

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
Általános kereskedelmet érintő jogszabályok:
A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
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A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 2008. évi LII. törvény az 1997. évi CLV. törvény módosításról
Adózás rendjéről szóló jogszabályok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CLXXVII. törvény
Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységet érintő jogszabályok:
Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm.
rendelet
Az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII.23.) Korm.
rendelet
20/2007. (II.20.) Korm. rendelet az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről
szóló 213./1996. (XII.23.) rendelet módosításáról
281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről
A szálláshelyek működését érintő jogszabályok:
A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.
25.) Korm. rendelet
Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
A kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint
a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
31. 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló
45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról
A vendéglátóhelyek működését érintő jogszabályok:
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A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint az ártájékoztatásról szóló
43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
A szakképesítést érintő jogszabályok:
Az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet
Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet
Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet
A vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
Egyéb témákban hatályos jogszabályok:
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes
rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásnak és kezelésének részletes szabályairól
szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet

3.3 Szakpolitikai háttér bemutatása
Országos és regionális szinten zajlik a turizmus irányítása különböző térségekben. Az
ágazati működéshez szükséges törvényi kereteket az Országgyűlés alkotja meg (pl.
idegenforgalmi adó). Az Országgyűlés Turisztikai-és sport bizottsága a kormányzati
munka ellenőrző közreműködő szervezete. Véleményező, javaslattevő hatáskörrel
rendelkezik. Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága dolgozza
ki a turizmus támogatási rendszerét, együttműködést az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, szakmai véleményezésében és
felelős a hazai turizmusirányítás cél-, eszköz- és intézményrendszerének kidolgozásáért. A Nemzeti Turisztikai Bizottság a Szakállamtitkárság tanácsadó és döntéselőkészítő testülete, feladata megteremteni a turizmus állami irányítása és a civil szféra
közti egyeztető fórumot.
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A Magyar Turizmus Zrt. feladata a hazai turisztikai kínálat piacra vitele versenysemleges módon, az ország, mint desztináció arculatépítése, marketingtevékenysége, regionális és helyi együttműködések elősegítése marketing területén a Tourinform-irodák
segítségével. Projektmenedzsment feladatokért és a kapcsolattartásért a turisztikai
szolgáltatók és a központi szervek között a Regionális Marketing Igazgatóságok szakértői felelnek.
Nemzeti Fejlesztési Stratégia (NTS)
A ’90-es évek elején felmerült az igény egy átfogó turizmusfejlesztési stratégia megalkotására. A Nemzeti Fejlesztési Stratégia 2005-ben készült el, alappillérei a hosszú
távú jövedelmezőség elérése, a vonzerők fejlesztése, a vendégfogadás feltételeinek
javítása, a humánerőforrás fejlesztése valamint a hatékony működési rendszer kialakítása az egyes turisztikai szereplők közt. Erre a stratégiára épülve több termék specifikus koncepció is elkészült, pl. Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia, illetve
a regionális turizmusfejlesztési stratégiák.
Regionális Operatív Programok (ROP)
A programok pályázati kiírásai a turizmusfejlesztési céljai és eszközei a fenti stratégiákkal összhangban kerültek kialakításra.
Az ÚMFT Regionális Operatív Programok legfontosabb céljai:
• a regionális gazdasági versenyképesség erősítése
• a régiók turisztikai vonzerejének növelése
• a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése, a helyi
környezeti állapot javítása
• az energiatakarékosság és –hatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzése
• települések átfogó, integrált fejlesztése
• a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése
• a társadalmi infrastruktúra fejlesztése
Az egyes térségek, régiók eltérő adottságaikból adódóan meglehetősen különböző
fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek. A hét magyar régió közül hat a „konvergencia”,
egy régió pedig a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés alá tartozik.
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4 A fejlesztési projektindoklása
A térség számára különösen fontos lenne a turisztikai szezon meghosszabbítása, ami
jelenleg csupán a nyári hónapokra korlátozódik. Ez a jelenség a Balaton parti térségek
számára általános probléma. A megfelelően kiépített termálfürdő egész évben, az időjárási viszontagságoktól függetlenül működőképes, ami több szempontból is rendkívül
fontos. Egyrészt a Balaton partján a nyári főszezonban rossz idő esetén is képes alternatívát nyújtani a nyaralóközönség számára, másrészt pedig a Balatonnál holtszezonnak számító hidegebb hónapokban is képes állandó attrakciót nyújtani.
A csisztai fürdő Buzsák településhez tartozik, légvonalban csupán néhány Km-re Fonyódtól, és a Balatontól, ugyanakkor közvetlen térsége a Balaton háttérterületére szorul, olyan távolságra a tótól, ahol már a turizmus kedvező hatásai jóval kevésbé, vagy
egyáltalán nem tudnak érvényesülni. A fürdő fejlesztése, valamint az elérhetőségét
javító, kapcsolódó beruházások megvalósulása „közelebb hozná” a térség számára a
turizmust, számos pozitív hatást gyakorolhatna a gazdaságra.
A fejlesztések hatására amellett, hogy közvetlenül is létrejönnének új munkahelyek, a
legjelentősebb foglalkoztatási hatást a közvetett munkahelyeken keresztül generálna.
A fürdőbe és környékére érkező turistáknak köszönhetően nőhetne a vendégéjszakák
száma, és költéseiken keresztül pedig a vendégek a lakosság jövedelmeit is növelhetnék.
A Balaton háttértelepülései számára jelenleg rendkívül kevés lehetőség van gazdaságuk fejlesztésére, a munkamegosztásba történő bekapcsolódásra, jövedelemtermelésre. Különösen nagy probléma ez a korábbi Lengyeltóti kistérség települései számára is
(LHH kistérség), ahol a fejlesztés is megvalósulna. A turizmus fejlődése, a növekvő
látogatószám, az ide érkező vendégek kiszolgálása, szolgáltatásokkal való ellátása
lehetőséget teremthet a térség lakosságának, hogy jövedelemhez juthassanak. A mezőgazdaság, a kézműves ipar, valamint a szolgáltató egyéni és kisvállalkozások számára is remek lehetőségek nyílhatnak.
Összességében elmondható, hogy a projekt valós igények kielégítésére törekszik,
megvalósulása esetén pedig számos területen lennének érezhetőek kedvező hatásai,
indokoltsága megalapozott.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
A projekt Somogy Megye Fejlesztési Programjának 3. prioritásához illeszkedik,
melynek elnevezése „Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése”. A prioritás
keretében a megyei koncepció 3 intézkedést nevesít, melyek közül jelen fejlesztési
projekt az elsőhöz, a „Területi fókuszú komplex turisztikai termékek innovatív
fejlesztése” elnevezésű intézkedéshez illeszkedik.
A prioritás célja Somogy megye turisztikai versenyképességének javítása, ismert és
kedvelt turisztikai célterületté válásának támogatása a rendelkezésre álló erőforrások
és a megye specifikus termékek, mint kitörési lehetőségek kihasználásával, a szezonalitás negatív hatásainak csökkentésével. Ezt támogatandó célként jelenik meg a turisztikai mutatók javítása (vendégek és vendégéjszakák száma, átlagos tartózkodási idő
és költés). Mindezeken keresztül a turizmus gazdasági hozzájárulásának emelése és a
munkahelyteremtés.
A program 3.1-es intézkedésének célja a megye sajátos értékeire építő, versenyképes,
a turisták igényeinek megfelelő magas minőségű turisztikai termékek, azon belül turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítása és fejlesztése oly módon, hogy a prioritásnál is említett turisztikai mutatók stabilan és fenntartható módon növekedjenek.
A projekt kiválóan illeszkedik a prioritás és az intézkedés céljaihoz. A fürdő, és a hozzá
kapcsolódó fejlesztések megvalósulásukkal jelentősen hozzájárulnának a Balaton déli
partjának turisztikai-kínálat növekedéséhez, jelentősen javítaná a Balaton háttérterületéhez tartozó térség versenyképességét. A beruházás megvalósulásával nagymértékben hozzájárulhat a térség gazdaságának dinamizálásához, valamint közvetlenül és
közvetett módon is új munkahelyeket generál.
Az intézkedés fókuszterületei között nevesítésre került a Balaton és háttértelepülései,
így a Fonyódi járás területén megvalósítandó projektelemek az intézkedés területi fókuszának is megfelelnek.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A fejlesztési projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program alábbi prioritásához és intézkedéséhez illeszkedik közvetlenül:
- 1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
o 1.2 intézkedés: Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál
Az 1.2 intézkedés – „kiemelkedő beavatkozási területe a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, amelyre a területi szereplők részéről is kimagaslóan sok igény jelentkezik.
(…) Reális, valós potenciállal rendelkező, turisztikai attrakciókhoz is kapcsolódó szolgáltatásfejlesztési igényeik támogatásával rejtett „export” valósul meg, hiszen a vonzerők meglátogatásán és turisztikai célú szolgáltatások igénybe vételén túl a turista jelen-
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tős fogyasztást generál a helyszínen. Ezzel hozzásegíti a vállalkozásokat és a helyi
lakosságot olyan bevételekhez, amely hozzájárul a helyben maradásukhoz.”
A fejlesztési projekt megvalósulására a térségi szereplők köréből kimagaslóan sok
igény jelentkezik, a térségi szereplők közös akarata, hogy megvalósuljon a Csisztai
fürdő funkcióbővítő fejlesztése. Ezt bizonyítja, hogy a projekt gazdája is egy önkormányzati társulás lenne. A Balaton, és a jelenleg is működő fürdő jelenleg is valós turisztikai potenciált jelent, így az illeszkedés szempontjából ez a feltétel is teljesül.
A fürdő szolgáltatásainak fejlesztése a térség gazdasága szempontjából is rendkívül
fontos. A fejlesztés megvalósulásával bővülne a kínálat, valamint a turisztikai szezon is
jelentősen meghosszabbodna, akár az egész évre kiterjedhetne. Ennek következtében
nagymértékben növekedhet a térségbe érkező vendégek és az itt eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a turisták által elköltött pénzösszeg. A fejlesztés a térség lakossága és vállalkozásai számára jelentős bevételt generálhat, növelheti a munkahelyek számát, ezáltal növelve a környező települések népességmegtartó erejét. A projekt tehát a TOP 1.2-es intézkedéséhez maradéktalanul illeszkedik. A TOP bizonytalansága miatt ugyanakkor nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a projekt ennek keretében támogatható lesz. Változás esetén elképzelhető, hogy a projekt a GINOP keretében kaphat, legrosszabb esetben visszterhes támogatást.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt átfogó célja a halmozottan hátrányos helyzetű térség gazdaságának fejlesztése a fürdő, és a kapcsolódó beruházások által generált turisztikai fellendülés pozitív
hatásait kihasználva, a gazdaság több ágára kiterjedően.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projekt konkrét céljai:
1. A turisztikai szezon meghosszabbítására alkalmas fürdőkomplexum létrehozása
2. A térség gazdaságának fellendítése a vendégek költésein keresztül
3. Közvetlen és közvetett módon új munkahelyek létrehozása

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt fő célcsoportját a Balatonhoz rekreációs céllal érkező turisták jelentik. A térségbe érkező vendégek számára a fürdő olyan új szolgáltatásokat kínál, melyek rosszidő esetén is igénybe vehetőek, szélesítve ezáltal a turisztikai attrakciók kínálatát a
Balaton térségében.
Ezen kívül a projekt célcsoportját képezik azok a turisták is, akik kimondottan egészségturisztikai célzattal keresik fel az üdülő helyeket. Csisztapuszta gyógyvízének kedvező hatásai miatt erre a célcsoportra is kiemelkedő vonzerővel bírhat.
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Fontos megemlíteni továbbá, hogy napjainkban is jelentős ingatlanvagyonnal rendelkeznek a térségben külföldi, különösen holland állampolgárok, a számuk pedig egyre
növekszik. Ezek a rétegek jelentős jövedelmekkel rendelkeznek, a projekt számára ők
is kiemelt célcsoportot képeznek.

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
Csisztafürdő jelenleg is egy működő fürdőhely, ahol a közelmúltban is végrehajtottak
fejlesztéseket. A tervezett beruházás a térség önkormányzatainak egyöntetű támogatását élvezi.
A konkrét projekt előkészítettsége ugyanakkor jelenleg nem túl magas fokú. A projektgazda szervezet kialakítására, és a fejlesztéshez szükséges terület tulajdonviszonyainak rendezésére ugyan már megkezdődtek az előkészületek, ugyanakkor műszaki
tervek tekintetében jelenleg nem megfelelő az előkészítettség. Közel tíz éves tervek
állnak rendelkezésre, melyek a jelenlegi elképzelésekkel nem is állnak összhangban.
Ennek megfelelően szükséges lesz a jelenlegi fejlesztési terveket tükröző műszaki tervezés lefolytatása.

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
A projektgazda személyének kérdése egyelőre nem véglegesedett, Fonyód város vezetésével egy társulás létrehozását tervezik a járás önkormányzatai. Ennek előkészületei jelenleg is folyamatban vannak. A projekt élvezi a térségi önkormányzati szereplők
támogatását, a társulás létrehozására a szándékok egyértelműek, a pályázati kiírásoknak megfelelően, azokhoz alkalmazkodva akarják a projektgazda szervezetet létrehozni.
A beruházás tervezett helyszínén jelenleg is működik egy termálfürdő, a fejlesztéshez
szükséges további ingatlanok megvásárlása, melyre szintén zajlanak az előkészületek,
a szükséges földterületek a tanulmányban is nevesítésre kerülnek. A forrásszükséglet
biztosítására az önkormányzatok részéről akár a projekt elindulását megelőzően is van
szándék.
A projekt elindulásához szükséges tervek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Több
évvel ezelőtt készültek műszaki tervek hasonló fejlesztésre, ugyanakkor ezek már nem
relevánsak, és azóta az elképzelések is megváltoztak. Szükséges a tervek elkészítése.
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5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
A projekt megvalósításához szükséges engedélyek körének pontos meghatározására
jelenleg nem állnak rendelkezésre a megfelelő információk, várhatóan az alábbi engedélyek szükségesek:

Engedélyek

5.2.2.2

Időigény

Elvi létesítési engedély

1 hónap

Környezetvédelmi engedély

4 hónap

Vízjogi létesítési engedély és szakhatósági hozzájárulások

3 hónap

Szakhatósági engedélyek (pl.
ÁNTSZ, FM, stb.)

3 hónap

Építési engedély

3 hónap

Az előkészítési tevékenységek költségigénye

Előkészítési tevékenység

Időigény

Költség
(bruttó, 27% áfával)

Döntés előkészítő tanulmányterv elkészítése

1 hónap

4 M Ft

Előzetes környezeti hatásvizsgálat

5 hónap

15 M Ft

Alapinfrastruktúra kiépítésének engedélyezési terve

2 hónap

10 M Ft

Építési engedélyezési terv készítése

1 hónap

15 M Ft

Kiviteli tervek elkészítése

1 hónap

15 M Ft

Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége

5 M Ft

Összesen:

64 M Ft

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A várható időigény összesen kb. 12 hónap.
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5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Projektelem megnevezése

Költsége (nettó mil- A projektelem mely
lió Ft)
kedvezményezetthez
tartozik

1. 5 ha terület megvásárlása

200

Önkormányzati társulás

2. Környezet rendezése, közművek

600

Önkormányzati társulás

400

Önkormányzati társulás

4. 3 gyógymedence kialakítása

300

Önkormányzati társulás

5. 33 m hosszú, 8 sávos medence

160

Önkormányzati társulás

6. Uszoda épület

300

Önkormányzati társulás

7. Kiszolgáló létesítmények, főépület

400

Önkormányzati társulás

8. Camping fejlesztése

300

Önkormányzati társulás

kialakítása
3.Gyermek élménymedence kialakítása

kialakítása

I.Ütem:
1. 5 ha terület megvásárlása: a fürdő jelenleg 2,3 hektár területtel rendelkezik,
ehhez 5 hektárnyi területet szeretnének vásárolni, (4000 Ft / m2), 200 millió Ft
összköltséggel
2. Környezet rendezése, közművek kialakítása: A beruházás területének, és
környezetének rendezése, a megfelelő közműellátottság kiépítése – 600 millió
Ft
3. Gyermek élménymedence kialakítása: Részben fedett, 400 m2-es gyermek
medence kialakítása (100 millió Ft/100 m2) – 400 millió Ft
II.Ütem:
4. 3db gyógymedence kialakítása: 3db, egyenként 100 m2-es gyógymedence
kialakítása (100 millió Ft/100 m2) – 300 millió Ft
5. 33 m hosszú, 8 sávos úszómedence kialakítása: úszásra és vízilabdázásra
alkalmas fedett medence kialakítása, mely a későbbiekben 4 város gyermekei
számára biztosítaná az úszásoktatást (a tankerület részéről is igény jelentkezik
rá) – 160 millió Ft
6. Uszoda épület: 800 m2-es épület kialakítása az úszómedence és a gyermek
élménymedence egy részének lefedésére – 300 millió Ft
7. Kiszolgáló létesítmények, főépület: Öltöző, zuhanyzó, masszás helyiségek,
és egyéb kiszolgáló létesítmények számára helyet biztosító főépület kialakítása
– 400 millió Ft
III.Ütem:
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8. Camping fejlesztése: A Camping területének áthelyezése szükséges lehet a
fürdőfejlesztés műszaki terveinek függvényében. 1,5 ha terület megvásárlása
az előfeltétele az áthelyezésnek. Szükséges kialakítani a közműcsatlakozások
lehetőségeit, valamint egy új kiszolgáló épület felépítésére is szükség van (vizesblokkos épület, közösségi helyiség, társalgó: 300 négyzetméteres kiszolgáló
helyiség) – 300 millió Ft

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata


Lehetséges támogatási jogcímek és támogatási intenzitások megjelölése

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztés jövedelemtermelő célzattal valósulna meg, így a támogatási intenzitás várható mértéke 50%.


Profitorientált tevékenység esetén a keresleti-kínálati viszonyok bemutatása

A fejlesztési projekt profitorientált, a fürdő bővítése, szolgáltatásainak fejlesztése a
projektgazda, és a térség jövedelmeinek növelését célozza.
A projekt megvalósítására a térség Önkormányzatai, vállalkozásai, és lakossága
részéről is komoly igény jelentkezik. A Balaton parti települések támogatását is élvezi a fejlesztés, mivel ezeknek a településeknek is érdeke a turisztikai szezon
meghosszabbítása, a térségben nyújtható – különösen rossz idő esetén – szolgáltatások, programlehetőségek körének bővítése. Minden szereplő érdekelt abban,
hogy a térségbe érkező vendégek minél több időt töltsenek el náluk, minél több bevételt generáljanak a térség számára.
A fürdőfejlesztés, valamint az elérhetőség javítását szolgáló kapcsolódó fejlesztések megvalósulásával a projektgazda és az üzemeltető a jelenlegi látogatószám
legalább háromszoros növekedését prognosztizálja. A megfelelő szálláskapacitások jövőbeli kiépülésével ez a szám jelentősen tovább bővülhet.


Önerő esetén az önerő finanszírozásának forrása

Az önerő finanszírozását a projektgazda önkormányzati társulást alkotó tagok közösen teremtik elő. Várhatóan az önerő finanszírozására hitel felvételére lesz szükségük.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A fürdő üzemeltetésére jelenleg a Kapos –Tipp Kft. rendelkezik szerződéssel, egészen
2024-ig. A fejlesztés megvalósulását követően is ők üzemeltetnék a fürdőt. Jelenleg 10
főt foglalkoztat a vállalkozás, a fürdő bővítése esetén a további működtetéshez 15 fő
további munkavállaló foglalkoztatására lesz szükség.
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5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

n… (15 év)

Beruházási költség (a)

644

1940

352

-

-

-

-

-1862

Éves működési
költség (b)

-

-

154

159

163

168

173

233

Éves működési
bevétel (c)

-

-

85

131

180

232

239

312

Nettó pénzügyi
pénzáram (c-a-b)

-513

-1940

-421

-27

17

64

66

1950

Nettó jelenérték
(NPV)

-1295

Működési költségek:
A működési költségek kiszámításához a rezsiköltségeknél a fürdő működtetésének
jelenlegi költségeit vettük alapul, a növekvő vízfelülettel arányos költségnövekedéssel
számoltunk. A fürdő jelenlegi vízfelülete 350 m2, ami a fejlesztések megvalósulását
követően 1050 m2-re fog bővülni.
A működtetés költségeihez ezen kívül számoltunk a munkaerőköltséggel. Jelenleg 10
foglalkoztatottal üzemelnek, a fejlesztést követően további 15 munkavállalóra lesz
szükségük (összesen 25 fő). A számításokban egy munkavállalóra átlagosan 200 ezer
forint munkáltatói költséggel számoltunk.
Működési költségként beépítésre került éves szinten karbantartási költség, ami a beruházási költség 1%-át jelenti a számításokban.
A fenti költségeket figyelembe véve megközelítőleg 154 millió forint működési költség
számítható ki a fejlesztés megvalósulását követő első évben. Ez az összeg minden
évben 3% inflációval lett növelve.
Működési bevételek:
A működési bevételek számításakor a jelenlegi látogatószámból kiindulva, annak növekedésével számolva készítettük el a működési bevételek éves prognózisát az alábbiak szerint:
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Év

Látogatószám

Jegyár

Bevétel

Fejlesztés nélküli állapot
bevétele

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

40 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000

1000
1030
2122
2185
2251
2319
2388
2460
2534
2610
2688
2768
2852
2937
3025
3116
3209

40 000 000 Ft
41 200 000 Ft
127 308 000 Ft
174 836 320 Ft
225 101 762 Ft
278 225 778 Ft
286 572 551 Ft
295 169 728 Ft
304 024 820 Ft
313 145 564 Ft
322 539 931 Ft
332 216 129 Ft
342 182 613 Ft
352 448 091 Ft
363 021 534 Ft
373 912 180 Ft
385 129 545 Ft

40 000 000 Ft
41 200 000 Ft
42 436 000 Ft
43 709 080 Ft
45 020 352 Ft
46 370 963 Ft
47 762 092 Ft
49 194 955 Ft
50 670 803 Ft
52 190 927 Ft
53 756 655 Ft
55 369 355 Ft
57 030 435 Ft
58 741 349 Ft
60 503 589 Ft
62 318 697 Ft
64 188 258 Ft

Bevétel növekedés
0 Ft
0 Ft
84 872 000 Ft
131 127 240 Ft
180 081 410 Ft
231 854 815 Ft
238 810 459 Ft
245 974 773 Ft
253 354 016 Ft
260 954 637 Ft
268 783 276 Ft
276 846 774 Ft
285 152 177 Ft
293 706 743 Ft
302 517 945 Ft
311 593 483 Ft
320 941 288 Ft

A számítás szerint a jelenlegi látogatószám növekedése a fejlesztés megvalósulását
követően, 2017-től indulhat meg. Ebben az évben a szolgáltatások bővülésével a jegyárak is jelentősen növelhetőek. A jegyár további növekedését éves szinten 3%-os inflációval számoltuk. A látogatószám a fürdőfejlesztés befejezését követően évenként
fokozatosan nőve éri el a 120 ezres évi látogatószámot, ami a jelenlegi érték háromszorosa.
A látogatószám és a jegyárak emelkedésével a bevétel folyamatosan növekszik, a fejlesztés nélküli állapothoz képest jelentősen nagyobb értékeket kaptunk, melyek így a
2019-es évtől meghaladják a működési költség növekedés mértékét.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
Közvetett hasznok:
-

A térség településein a lakosság és az önkormányzatok számára is rendkívül kevés a jövedelemszerzési lehetőség. A fejlesztés megvalósulása esetén a növekvő
látogatószám és vendégéjszaka szám hatására a jövedelemszerzés lehetőségei is
bővülnek az alábbiak szerint:
o Emelkedő adóbevételek (iparűzési adó, idegenforgalmi adó) az önkormányzatok számára
o Szolgáltató vállalkozásoknál jelentkező haszon, lehetőség a fejlődésre
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A térség mezőgazdasági kistermelőinek lehetőséget teremt termékeik értékesítésére
o Kézműves termékek számára piac
o Új munkahelyek létrejötte a térség vállalkozásainál
A térség lakossága számára a jövedelemszint emelkedésével várhatóan emelkedni fog az életszínvonal is.
Az ide érkező vendégek mellett a helyi lakosság számára is kikapcsolódási lehetőséget nyújthatnak a fürdő által kínált szolgáltatások, valamint az ide érkező vendégeket megcélzó rendezvények is szolgálhatják a helyi lakosság kikapcsolódását,
rekreációját. A helyiek a szolgáltatások egyre szélesebb körét vehetik igénybe.
A fürdőfejlesztéshez kapcsolódó, az elérhetőség javítását célzó projektek amellett,
hogy elősegítik a turisták számára a terület megközelíthetőségét, a térség lakossága számára is javítják a járásközpont, az M7-es autópálya, valamint a Balaton
elérhetőségét.
o

-

-

Közvetett költségek:
-

-

A látogatószám növekedésével, az új közlekedési kapcsolat kiépültségével nőni
fog a település útjainak leterheltsége, ami növeli a levegőbe kerülő káros anyag
mennyiségét (CO2, szálló por…), valamint az utak fenntartási költségét.
A nagyobb látogatószám nagyobb zajterhelést is eredménye. Különös tekintettel
az esetleges nagyobb rendezvények idején megzavarhatják a környék lakosságának, és a közeli természetvédelmi területeken élő állatvilág nyugalmát.
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Kockázati
index (1-25)

Kockázat megnevezése

Kockázat
hatása (1-5)

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
2

2

4

gondos tervezés az új beruházás kialakításakor, a kibocsátási értékek felmérése,
határértéken belül való tartása

2

2

4

a vonatkozó jogszabályok, szabványok
változásának folyamatos nyomon követése, felkészülés a változásra

Kibocsátási határérték változása
Jogszabályi háttér, szabványok
változása

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Közbiztonság romlása (személy,
vagyon elleni bűncselekmények)

2

3

6

A projektfejlesztés teljes területén biztonsági intézkedések megtétele

Lakossági ellenállás a projekt
megvalósításával kapcsolatban

1

1

1

a lakosság tájékoztatása a projektről

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Környező természetvédelmi területek élővilágának megzavarása

2

1

2

Az élővilág védelmét szolgáló intézkedések (zajvédők, vendégek tájékoztatása)
alkalmazása

A látogatószámmal együtt növekvő környezetterhelés, CO2 kibocsájtás növekedés

2

2

4

Alternatív közlekedési módok előnyben
részesítése

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Az előkészítés során alultervezett
költségvetés

2

2

4

a tervezői szerződésbe biztosíték (kötbér)
beépítése a reálisan tervezett költségbecslés érdekében

Saját erő finanszírozásának problémája

2

2

4

Megalapozott pénzügyi ütemezés összeállítása, kiadások-bevételek időbeliségének összehangolása

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
Kapcsolódó projektek nem megvalósulása esetén csökkenne a
projekt fenntarthatósága

2

2

4

A fürdőfejlesztés mellett a kapcsolódó
projekteket is szükséges kiemelten kezelni, megvalósulásuk érdekében térségi
összefogás szükséges
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7 A fejlesztési
bemutatása

projekt

tulajdonviszonyainak

Az érintett ingatlan

Az ingatlan

Az ingatlan tu-

Amennyiben nem

Amennyiben nem

helyrajzi száma

jellemzése

lajdonosa

a fő kedvezmé-

a fő kedvezmé-

(üres telek,

nyezett szervezet

nyezett szervezet

épület (és

a tulajdonos, azt

a

akkor

miképpen próbál-

bérlés vagy vá-

ja

projektbe

sárlás

(vásárlás

költsége (Ft vagy

mi

az)

a

vonni

vagy tartós bérleti

tulajdonos,

várható

Ft/év)

jogviszony)
1. 982/6
2. 070/7

fürdő

és

Buzsák Község

tagi vagyon

nem releváns

Magyar Állam

vásárlás

vásárlás

Kovács Péter

vásárlás

vásárlás

medence

Önkormányzata

kivett árok,
gyep

3. 070/8

gyep (legelő)

4. 078/1

gyep, rét

Kovács Péter

vásárlás

vásárlás

5. 078/10

erdő, gyep

Kovács Péter

vásárlás

vásárlás

a

(legelő)
6. 2320

parkoló

Kovács Péter

vásárlás

vásárlás

7. 984

kivett üzlet

Buzsák Község

tagi vagyon

nem releváns

Önkormányzata

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A táblázatban is jelzett, jelenleg nem a projektgazda tulajdonában lévő ingatlanok
megvásárlása szükséges, melyre már jelenleg is zajlanak előkészületek.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve

1

Projektelemek

2015

2016

2017

1. 5 ha terület megvásárlása
2. Környezet rendezése, közművek kialakítása
3.Gyermek élménymedence kialakítása
4. 3 gyógymedence kialakítása
5. 33 m hosszú, 8 sávos medence kialakítása
6. Uszoda épület
7. Kiszolgáló létesítmények
8. Környezet rendezése, közművek kialakítása
9. Camping fejlesztése
Projekt előkészítés
Projektmenedzsment
Műszaki ellenőrzés díja
Összesen

200

-

-

300

-

-

-

400
300
160
300
400

-

-

300

-

64
40
40
644

40
40
1 940

300
26
26
352

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A fejlesztési projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 5.0 változata
alapján az OP 1. prioritásának 2. intézkedéséhez illeszthető, a megvalósításhoz várhatóan innét teremthető elő támogatási forrás.
Fontos kiemelni, hogy a Terület és Településfejlesztési Operatív Program jelenlegi
változata még nem tekinthető véglegesnek. Kedvezőtlen változás esetén a jelenlegi
információk alapján előfordulhat, hogy a projekt tárgya kikerül a TOP hatálya alól. Ebben az esetben a projekt várhatóan a GINOP forrásaiból nyerhet visszterhes támogatást, ami nagymértékben befolyásolhatja a megvalósíthatóságot.
A tevékenységek profitorientált célzatúak, így a támogatás intenzitása a Regionális
Támogatási térképnek megfelelően várhatóan 50%.

1

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Költségigény (Millió Ft)

Projektelemek
1. 5 ha terület megvásárlása
2.Gyermek
alakítása

élménymedence

ki-

Támogatás
intenzitás
(%)

Önerő
(Millió Ft)

Támogatás
(Millió Ft)

200

50

100

100

400

50

200

200

Támogatási
forrás

TOP 1.2
/GINOP
TOP 1.2
/GINOP

3. 3 gyógymedence kialakítása

300

50

150

150

TOP 1.2
/GINOP

4. 33 m hosszú, 8 sávos medence
kialakítása

160

5. Uszoda épület

300

50

80

80

TOP 1.2
/GINOP

50

150

150

TOP 1.2
/GINOP

6. Kiszolgáló létesítmények

400

7. Környezet rendezése, közművek kialakítása

600

8. Camping fejlesztése

300

50

200

200

TOP 1.2
/GINOP

50

300

300

TOP 1.2
/GINOP

50

150

150

TOP 1.2
/GINOP

Projekt előkészítés

64

50

32

32

TOP 1.2
/GINOP

Projektmenedzsment

106

50

53

53

TOP 1.2
/GINOP

Műszaki ellenőrzés díja

106

50

53

53

Összesen

2 936

50

1 468

1 468

TOP 1.2
/GINOP
-

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)

2

TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték (év)

Adatforrás

Teremtett munkahelyek száma

fő

10

10

EMIR

Látogatók (turisztikai szolgáltatást
igénybe vevők) száma

fő

40 000

60 000

EMIR

Vendégéjszakák száma

db

0

1000

EMIR

2

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
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9 Kapcsolódó projektek
A „Csisztafürdő funkcióbővítő fejlesztése” megnevezésű projekthez komplex módon
több projekt is kapcsolódik. A fürdőfejlesztés megfelelő megalapozásához, kiegészítéséhez több infrastrukturális elem fejlesztése szükséges, melyek a Somogy megyei tervezés folyamán a Terület és Településfejlesztési Operatív Program több intézkedése
alá kerültek besorolásra, valamint a Járási, illetve Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban is megtalálhatóak. A kapcsolódó projektek az alábbiak:
1. Fonyód – Csisztafürdő új út építése 5 km hosszban (1 milliárd Ft tervezett költségigény)
Az útszakasz kiépülése a fürdő, és a térség lakossága számára egyaránt kiemelten fontos. A Balaton partjáról Csisztafürdő, valamint Buzsák csak jelentős
kerülővel, Lengyeltótin keresztül közelíthető meg. Ezt a távolságot nagymértékben csökkentené a Fonyód irányából kiépítendő útszakasz, a beruházás az elérési időt töredékére csökkentené. A fürdő fenntarthatósága, a vállalt indikátorok teljesíthetősége szempontjából kiemelten fontos a beruházás megvalósulása, mivel a Balaton parttal való összeköttetés jelentős célközönség eléréséhez
járul hozzá.
A beruházás tervezett fejlesztés a Megyei Gazdaságfejlesztési részdokumentumban a TOP 1.3 intézkedéséhez illesztve szerepel, a megyei keretből várható
forrás a megvalósítására.
2. Fonyód – Csisztapuszta kerékpárút kiépítése (300 millió forint tervezett költségigény)
A megfelelő közúti összeköttetés kiépítése mellett fontos a kerékpárút hálózat
fejlesztése is. A Fonyódot Csisztapusztával összekötő kerékpárút kiépülésével
a fürdő közvetlen összeköttetésbe kerülne a balatoni bringakörúttal, melynek
köszönhetően a kerékpáros turizmus kedvelői számára is könnyen elérhetővé
válna. A fürdő látogatószámának emeléséhez, fenntarthatóságához jelentősen
hozzájárulna a beruházás.
A Kerékpárút kiépítése az alábbi útvonalon szükséges: Fonyódi rávezető szakasz (3 km), Fonyód-Csisztapuszta (5 km) Csisztabpuszta-Buzsák (5 km)
3. Baltonfenyvesi kisvasút fejlesztése (600 millió forint tervezett költségigény)
A Balatonfenyves és Csisztapuszta között korábban működő kisvasút infrastruktúrája jelentősen leromlott, jelenleg Imremajortól Csisztáig nem járnak szerelvények a vonalon. A pályaszakasz felújításával, a szükséges eszközök beszerzésével, modernizálásával a vasút működése újra beindítható lenne. A kisvasút önmagában is jelentős turisztikai attrakciót képvisel, a Nagyberek érintetlen természeti környezetén halad keresztül, valamint Csisztafürdő elérhetőségét is javítaná. A Balaton partjáról akár kisvasúttal is megközelíthetnék a fürdőt
a potenciális vendégek. A beruházás hozzájárulhatna a fürdő látogatószámának növekedéséhez, komplex programot nyújthatna az igénybe vevő vendégek
számára. A szocialista időszakban akár napi 500 vendéget is szállított Balatonfenyvesről Csisztafürdőbe.
4. Turisztikai fejlesztési és programkoordinációs iroda
Somogy megyében a tervek között szerepel egy turisztikai fejlesztési és koordinációs iroda létrehozása, amely elősegíti, koordinálja a megyei turisztikai fejlesztéseket, tanácsokat és iránymutatásokat ad az érintetteknek a fenntartható
turizmusfejlesztés érdekében. A szervezet tevékenysége kapcsolódhat
Csisztafürdő, valamint a többi hozzá kapcsolódó fejlesztés koordinációjához.
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Vezetői összefoglaló
Magyarországon az elmúlt húsz évben az agrárgazdaság mély válságba került, s bár az agrárium még most is jelentős szerepet tölt be a nemzetgazdaságban, súlya folyamatosan
csökken, sok problémával küzd. Az egyéni és családi gazdaságok az önfoglalkoztatás révén,
a családi munkaerőre alapozva azonos területre vetítve nagyobb foglalkoztatási kapacitással
rendelkeznek, mint a nagygazdaságok, ezért kiemelkedő szerepük van a vidéki térségek
gazdaságában és foglalkoztatásában. A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés, a helyi
termékek szervezett bejuttatása a kiskereskedelem rendszerébe helyi és nemzetgazdasági
szinten is számottevő piaci szegmenst jelenthet. Mégis, jól menedzselt, védjeggyel ellátott
helyi termékek csak elvétve találhatók. A helyi feldolgozás és helyi értékesítés a legtöbb térségben helyi piacok hiányában ugyancsak nem megoldott. Az áru többszörös közvetítői láncolaton és nagy szállítási távolsággal, ily módon meglehetősen drágán jut el a fogyasztókhoz. Az állattenyésztés kisléptékben egyre kevésbé éri meg, kultúrája, elismertsége kiveszőben, ezért az állatállomány rendkívüli mértékben visszaesett. Sok helyen a rossz közbiztonság miatt nem lehet zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, mert nem lehet elég korán betakarítani, már a földről eltűnik a termés. A gyermek-, iskolai és közétkeztetésben az esetek többségében sem az étkezés körülményei, sem a feltálalt ételek mennyisége és minősége nem
felel meg a gyermekeink egészséges fejlődését szolgáló táplálkozásnak. A közétkeztetés
jellemzően nem az egészségileg is jobban ellenőrizhető, termelés szempontjából is jobban
tervezhető, gazdaságosabban előállítható helyi termékekre épül. A helyi termékek fő értéke
az egyediség, a változatosság, a kisebb szériák, a különleges minőség. A projekt a fenti
problémák megoldását célozza.
A Kaposvári Kistérség települései, a térséget sújtó magas munkanélküliség és elsősorban a
közétkeztetésben felhasznált helyben termelt, egészséges, és olcsóbb alapanyag biztosítása
érdekében több településen tervezik a termelés szervezését, kismértékben gépesített feldolgozók-11 db- , illetve a felesleg értékesítésére helyi piacok – 5 db- létrehozását. Elképzeléseik szerint a programba nem csak a munkanélküliek kapcsolhatók be, hanem az őstermelők, és azok a kerttel rendelkező családok is, akiknek van munkahelyük. Így a projekt közvetve vagy közvetlenül 400-500 fő foglalkoztatását tenné lehetővé. A projekt lehetőséget ad a
használaton kívüli, romló állagú, most funkció nélküli önkormányzati tulajdonú épületek
hasznosítására is.
A projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési stratégia átfogó céljai közül I. átfogó célhoz,
mely „A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése” és a II. átfogó célhoz,
mely „A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével”
A projekt kapcsolódik a megyei területfejlesztési specifikus céljai közül 1. Tematikus specifikus célhoz, mely „ A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I
folyamatok ösztönzése” és a 3. Tematikus specifikus célhoz, mely „ A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása” , valamint az 5. Tematikus specifikus célhoz, mely ” Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése”.
A prioritások közül kiemelten kapcsolódik az
I. prioritáshoz: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi
termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése, melyben
kiemelt intézkedésként jelenik meg a feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése.
Kapcsolódása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz
(1) Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében- Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési
akcióival összhangban (helyben előállított élelmiszer termékek logisztikai platformjának kiépítése, helyi termékek eladhatóságát segítő értékesítési csatornák és akciók támogatása)
(5.) Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD),
(6). Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erő-
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sítése (térségi szintű esélyteremtő programokat (ösztöndíjak, tehetség-programok) helyi
gazdaság- és termékfejlesztés, kísérleti fejlesztések előkészítése, tudatos térségi, helyi fogyasztás identitást erősítő marketing akciókra
A projekt megvalósítása érdekében egy nonprofit szervezet létrehozása indokolt.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Önellátófalvak a Kaposvári Kistérségben

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Létrehozandó Nonprofit Kft
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Prisztács Éva

Kapcsolattartó elérhetőségei:

06 70 3137597 jegyzo.matad@t-online.hu
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
Létrehozandó nonprofit Kft, melyet a kistérségi programban résztvevő önkormányzatok hoznak létre.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai rendelkezésre
álló humán erőforrás állománya
A közmunkaprogramban résztvevő önkormányzatok termelési tapasztalatokkal és a szükséges humánerőforrással rendelkeznek.

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Létrehozandó nonprofit Kft.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A Kaposvári kistérség Somogy megye közepén található. A kistérség 54 településből áll,
területe 2011. év elején 1 041,14 km2, lakónépessége 100.941. A kistérségre az aprófalvak
túlsúlya jellemző. A megye kistérségei közül a Kaposvári kistérség területe, településszáma
és lakónépessége messze a legnagyobb. Népsűrűségben egyedül a Siófoki kistérség múlja
felül, amely viszonylag kis területen, és közvetlen a Balaton-parton helyezkedik el. A kistérség összességében az ország többi kistérségével összevetve átlagos, vagy annál jobb helyzetűnek minősíthető, így nem szerepel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek között. A
Kaposvári kistérség gazdasági, infrastrukturális, foglalkoztatási, társadalmi és szociális helyzetét tekintve hátrányos helyzetű besorolást kapott. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékében szerepel a Kaposvári kistérség 26 települése.
Kaposvári statisztikai kistérség területén 3 db önszerveződés alapján létrejött ún. vidékfejlesztési kistérség vagy más néven mikro-körzet található. Keleti (Mosdósi) mikro-körzet 21,
Nyugati (Somogyjádi) mikro-körzet: 22 településből, Surján-Zselici mikro-körzet: A 10 településből áll.
A Kaposvári kistérség lakónépessége a 2006. és 2011. évek között eltelt időszakban csökkent, mintegy 1,75% körüli mértékben. A térség 54 települése közül 48-ban népesség csökkenés következett be. Ez a mutató Taszáron jelenti a legtöbb embert, 389 fővel. A kistérség
össznépessége az elmúlt öt év során 102 744-ről 100 941-re esett vissza
Alacsony a születési szám, és nagy az idős népesség aránya. A helyi munkalehetőségek
hiánya nagyarányú elvándorlást okozott. A Kaposvári kistérségben 2011. év eleji adatok szerint a regisztrált munkanélküliek száma 7.762 fő volt. A munkanélküliségi ráta átlagos értéke
a térség egészére vonatkozóan 7,69%. Kaposvárt nem számítva az átlagos munkanélküliség
10,92% a kistelepüléseken. A községek körében a munkanélküliség szintje 5,34% és
26,49% között változott. A mezőgazdaság csak kevés embert képes foglalkoztatni, és a legtöbb kistelepülésen ipari vagy szolgáltató vállalkozás nem működik. A térség foglalkoztatásának centruma főleg Kaposvár.
Az emberi erőforrások tekintetében Somogy megye az országos átlagnál gyengébb pozíciókkal rendelkezik.
A vállalkozások száma a Kaposvári kistérségben 2009-ben 15.431 db volt, ebből 4.568 db
társas vállalkozás, 10.863 db pedig egyéni vállalkozás volt. A vállalkozások 73%-a Kaposváron, a megyeszékhelyen van bejegyezve. Ezen vállalkozások 97%-a mikrovállalkozás, vagyis 0-9 fő alkalmazotti létszámmal rendelkezik. A településsoros adatok alapján a vállalkozások aktivitása változatos képet mutat. A vállalkozások száma alapján Ecseny, Kercseliget,
Hajmás és Gadács településeken a vállalkozói aktivitás nagyon alacsony.
A kistérségben az ipari szektor szinte kizárólag Kaposvárra koncentrálódik, a térség központon kívül ipari tevékenység csak néhány településen folyik. Így például megemlíthető az Igali
székhelyű Pek-Snack Kft., a Mezőcsokonyai Csányi Pékség, Nagyberki - Schreiber Ipari és
Kereskedelmi Kft. fémmegmunkálás, Várda- Biogáz üzem, Csoma - VTS Fémtömegcikk
gyártó és Forgalmazó Kft. A szolgáltató szektor ágazatai közül a kereskedelemnek van a
legnagyobb jelentősége. A kistérség egyes elmaradott területein az alapellátást szolgáló
üzletek jelentik a lakossági ellátás kizárólagos forrását.
A Kaposvári kistérség kiemelkedően fontos erőforrásai a táji-természeti adottságok.
A természeti erőforrásokon belül a földterület és az erdőállomány a meghatározó. A kistérség gyakorlatilag semmilyen művelésre alkalmas érckészlettel nem rendelkezik, azonban
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jelentős része alatt termálvízkincs húzódik, amely eddig csupán Igalban, és Kaposváron került kiaknázásra.
A térségben súllyal van jelen a termőföld, ami a térség idegenforgalmi adottságai mellett az
egyik legfontosabb stratégiai erőforrása.
A kistérség gazdaságföldrajzában történelmileg is meghatározó az erdő. Ebből adódóan a
vadgazdálkodás, a környezet és a természetvédelem, illetve a rekreációs és turisztikai célú
hasznosítás nagyobb figyelmet érdemel.
A szántó és az erdőterület mellett számottevő még gyepterület is. A kistérség további elhanyagolt ágazata a korábban nagy hagyományokkal rendelkező szőlő-, illetve gyümölcstermesztés. Jelenleg a használatban lévő szőlő- és gyümölcsterület alig néhány száz hektár. A
Kaposvári kistérség földterületének több mint 70%-a mezőgazdaságilag hasznosított. A
szántóföldi növénytermesztés napjainkra is a mezőgazdasági termelés meghatározó színtere maradt. A kistérség mezőgazdasági területének hosszú évek óta mintegy 90%-a szántó,
ez magasabb, mint a megyei átlag (79%). A kert, a szőlő, valamint a gyümölcsös a csekély,
egy-egy százalék körüli részarányával sem a Kaposvári kistérségben, sem Somogy nem
tekinthető meghatározó súlyú művelési ágnak, ám gazdasági értelemben mégis fontos tényező, amelyet igazol az, hogy a lakosság zöldség-gyümölcs ellátásán túl számos élelmiszeripari szervezet alapanyag-beszerzését is lehetővé teszik. A legeltetésre alapozott állattenyésztés számára nélkülözhetetlen (7%-ot elérő) gyepterület jelentősége napjainkra fokozatosan háttérbe szorult. A legnagyobb mennyiségben termesztett szántóföldi növény a kukorica. Évek óta rekord mennyiségű kukorica terem a térségben, ugyanakkor az állatállomány csökkenéséből adódóan a takarmányszükséglet rég nem látott mélypontra zuhant.
Az utóbbi években megemelkedett az olajos növények (napraforgó, repce) aránya. Adottak a
kedvező termelési feltételek és a megfelelő szaktudás, termelési tapasztalat. A termelési
biztonság fokozása további feldolgozó kapacitással javítható lenne, másrészt a feldolgozó
bázisán új típusú beszerző-értékesítő szövetkezet szerveződhetne a teljes termékpályára. A
kistérség természeti és talajadottságai, éghajlata alapján kiválóan alkalmas gyógynövények
termelésére. A vadon termő gyógynövények gyűjtésének régóta megvannak a hagyományai,
de a gyógynövények termesztését szükséges volna újra meghonosítani. A kistérség ökológiai adottságai elsősorban speciális növénykultúrák termesztésére, valamint organikus és biogazdálkodás megvalósítására alkalmasak. A zöldségtermesztés a kistérségben nem számottevő, többnyire saját fogyasztásra, kismértékben közvetlen piaci értékesítésre kerül.
A gyümölcstermesztésnek ezzel szemben nagy hagyományai vannak. A jelentősebb gyümölcsfajok a térségben az alma, a szilva, a körte, a barack, a meggy és a cseresznye. Szőlő
termesztése csak családi gazdaságokban folyik.
A legjelentősebb állattenyésztési ágazat a sertésállomány hanyatlását jól tükrözi, hogy az
1998. évre az 1980. évi létszámnak közel a felére csökkent, majd azóta ez az arány tovább
romlott. A térségben jelentően lecsökkent a szarvasmarha állomány. A szervezett tejátvétel
nem jellemző, a kisgazdaságokból a tejet a községekben igény szerint értékesítik. A baromfitartás csak az elhagyott, régi istállókban folyik. Új beruházású, vagy kimondottan erre a célra
épült telep nincs. A mező- és erdőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozó vállalkozások száma a térségben viszonylag alacsony. Ennek megfelelően a kistérséget zömmel feldolgozatlanul hagyják el a megtermelt mező- és erdőgazdasági termények. A gabonafélék, a
takarmánygabona és a kukorica feldolgozása többnyire, az olajos növények (napraforgó,
repce) feldolgozása teljes mértékben a térségen kívül történik.
Ellenben az egész ország egyetlen cukorgyára a Kaposvári kistérségben található. További
jellegzetes terméke a kistérségnek a méz.
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A Kaposvári járás összehasonlító adatai
Rendszeres szociális segélyben ré-

Települések száma
Járás
Járások

székhelye

Barcsi járás

Össze-

Ebből:

sen

város

Terület,

Népsűrű-

km2

ség, fő/km2

Népesség

Lakónépes-

15-64

65-

számának

ség az év
végén, fő

0-14

szesítettek átlagos
száma ezer lakosra

változása
2001=100,0

évesek aránya, %

Barcs

26

1

696

33,9

23 613

-12,1

14,9

69,3

15,8

13,0

Csurgói járás

Csurgó

18

1

496

33,4

16 594

-12,5

14,3

68,5

17,2

9,8

Fonyódi járás

Fonyód

21

4

645

52,6

33 962

-6,2

12,8

67,9

19,3

6,3

vár

78

4

1 591

75,3

119 904

-4,0

14,3

68,9

16,8

7,3

Marcali

37

1

904

37,9

34 234

-8,3

13,7

67,8

18,5

7,7

Nagyatád

18

1

647

39,6

25 609

-10,5

14,6

68,6

16,8

13,1

Siófok

23

3

628

78,4

49 218

0,5

13,1

68,5

18,5

5,0

Tab

24

1

427

29,8

12 716

-14,8

13,2

67,1

19,7

11,4

245

16

6 036

52,3

315 850

-6,2

13,9

68,5

17,6

8,1

KaposKaposvári járás
Marcali járás
Nagyatádi járás
Siófoki járás
Tabi járás
Összesen
KSH2011

Tartósan (legalább 12

Járások

Nyilvántartott álláskeresők

hónapja folyamatosan)

Egy adófizetőre jutó sze-

aránya a munkavállalási

nyilvántartott álláskeresők

mélyi jövedelemadó alapot

korú népességből, %

aránya a munkavállalási

képező jövedelem, ezer Ft

korú népességből, %
Barcsi járás

16,8

3,0

1 243

Csurgói járás

16,5

4,0

1 267

Fonyódi járás

11,9

2,8

1 216

Kaposvári járás

10,4

2,9

1 496

Marcali járás

11,1

2,6

1 300

Nagyatádi járás

14,1

3,5

1 285

Siófoki járás

7,9

1,5

1 549

Tabi járás

13,0

3,2

1 254

Összesen

11,5

2,7

1 396

KSH 2011

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
1703/2013. (X. 8.) Korm. határozata az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–
2022) elfogadásáról
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852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról
Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2012. június 18.)
3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással
és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről
57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának
engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba
hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
47/2011. (V. 31.) VM rendelete az élelmiszer-vállalkozásműködéséhez szükséges
szakképesítés meghatározásáról
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelete a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és
- értékesítés feltételeiről
Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről (2010.):
hhttp://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/9/cb/40000/kistermeloi.pdf
228/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról
MÉ 2-1/1969 irányelv Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer
és alkalmazásának útmutatója
Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítás vendéglátó, közétkeztető üzemekben (2004.):
http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_47/rek5/68/HACCP_VENDEGLATAS.pdf
A helyi piac kialakításának törvényi feltételei, a vonatkozó jogszabályok bemutatása.
A 2005. CLXIV. törvény a Kereskedelemről;
és a 2011. évi CXXXV. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
módosításáról;
A 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet a vásárokról és a piacokról és a 260/2011
(XII.7.) módosítások;
A 2011. CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól;
Az 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás
élelmiszerbiztonsági feltételeiről;
Az 52/2010 (IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és értékesítés feltételeiről;
A 4/2010 (VII.5.) VM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet módosításáról;
A 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról
A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról.
A zöldség-gyümölcs termelõi, értékesítõ szervezetek támogatásáról
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A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló1234/2007/EK tanácsi rendelet(2012. október 3-i egységes
szerkezetben)
Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak
a megállapításáról szóló az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2012. október 26-i egységes szerkezetben)
A gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK
rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK
bizottsági rendelet(2011. jan. 1-i egységes szerkezetben)
„Figyelem! A 1580/2007/EK bizottsági rendelet 2011. június 22-én hatályát vesztette,
helyébe az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet lépett.”
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló150/2012 (XII. 28.) VM rendelet és a rendelet mellékletei
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM
rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet
A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
A projekt illeszkedik az Országos Területfejlesztési Koncepció középtávú (2014–2020)
fejlesztési prioritásaihoz
1, Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben
2, Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé
A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés, a helyi termékek szervezett bejuttatása a kiskereskedelem rendszerébe helyi és nemzetgazdasági szinten is számottevő piaci lehetőségeket jelenthet. Ezért a hálózatos vidéki gazdaság kiépítése mellett már rövidtávon el kell érni,
hogy a helyben termelt áruk és szolgáltatások helyi értékesítése legyen adómentes vagy
csökkentett adókkal terhelt. Ezen kívül a helyben értékesítés fokozásának érdekében ésszerűsíteni szükséges az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági elvárásokat.
Nemzeti Vidékstratégia
Élelmiszer-feldolgozási program
Az élelmiszer ágazatban alacsony az együttműködési készség mind horizontálisan, mind
vertikálisan. Nincs kellő együttműködés a termékpályák mentén, megbomlott az alapanyagtermelés és - feldolgozás közötti összhang. A nemzeti élelmiszerellátás biztonsága, valamint
az agrárgazdaság és a vidék fejlődése szempontjából alapvető érdek a teljes élelmiszerlánc
(az alap-anyag termeléstől a feldolgozáson át egészen a fogyasztókig)
Stratégiai irányok és teendők
A közgazdasági és jogi feltételek biztosításával a helyi és regionális élelmiszer-előállítás és
élelmi-szerkereskedelem előmozdítása; Az élelmiszer-előállítók,- különösen a családi gazdaságok, KKV-k és kistermelők- tevékenységét érintő jogszabályok felülvizsgálata, az élelmiszerlánc-felügyelet területén az arányos teherviselés megvalósítása; Az élelmiszerlánc
feldolgozás és a kapcsolódó közvetlen és helyi értékesítés fejlesztése; Tervezett családi
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gazdaságokhoz, kisvállalkozásokhoz mért kis vágóhidak, vágópontok, helyi feldolgozó egységek létesítése, korszerűsítése, bővítése; A feldolgozást végző vállalkozások hitelhez (különösen forgóeszközhitelhez) jutási lehetőségeinek bővítése; A közös infrastruktúra használatra épülő, hatékony erőforrás gazdálkodást lehetővé tévő regionális élelmiszer-feldolgozási
központok megvalósításának támogatása az együttes piacra jutás elősegítése érdekében
együttműködő, különösen mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai, kereskedelemfejlesztési beruházásain keresztül; Tekintettel a Magyarországon jó minőségben és gazdaságosan megtermelhető mezőgazdasági nyersanyagokra, alapvető érdekünk, hogy a hazai
ellátást ezek hazai feldolgozásából biztosítsuk, és a fennmaradó részt is a lehető legmagasabb hozzáadott értékkel szállítsuk a külföldi piacokra; A jelenleg tőkehiányban szenvedő és
innovációs hátrányban lévő, magyar tulajdonú feldolgozók segítése az alapvető élelmiszerek
(tömegtermékek) területén fennálló versenyben való helytállás érdekében; A termékeik jelentősebb részét regionális, országos és nemzetközi piacokon értékesítő élelmiszer-ipari
vállalkozások működtetése és továbbfejlesztése terén figyelembe veendő szempontok: a
fejlesztések segítsék elő a foglalkoztatás bővítését; hosszú távú szerződéses kapcsolatok
kialakításával a hazai alapanyagok felhasználásának biztosítását;
A termékstruktúra átalakítási programok segítsék elő az egészséges táplálkozást a tömegélelmiszer termékek piacán; a beruházások környezetterhelésének, hulladék és szennyezőanyag kibocsátásának csökkentése; a közösségi energia felhasználás és a karbon láblenyomat csökkentése.
Helyi és regionális irányultságú élelmiszer-feldolgozás alprogram megállapítja:
A mikro-és kisméretű élelmiszer feldolgozó vállalkozásoknak, a feldolgozást is végző kistermelőknek különösen jelentős szerepük van a helyi és regionális ellátásban, a foglalkoztatásban, valamint a mezőgazdasági alapanyagok felvásárlásában. Felismerve a helyi foglalkoztatásban betöltött jelentős szerepüket, meg kell teremteni legalább az önfenntartásukhoz
szükséges feltételeket, segíteni kell a helyi piacra jutásukat.
„Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program stratégiai irányként és
teendőkként az alábbiakat jelöli ki:
A közétkeztetési alapanyag-beszerzés során a helyi termelők, illetve az egészséges,
magyar, helyi termékek előnyben részesítése… A közétkeztetésre vonatkozó szabályozás, különösen a közbeszerzési előírások áttekintése, a szükséges pontokon könnyítése
annak érdekében, hogy helyi beszállítók is eséllyel pályázhassanak, érvényesíteni lehessen a minőségi, táplálkozás-egészségügyi és ökológiai szempontokat, lehetőség nyíljon
a helyi kistermelőktől történő beszállításra, valamint a helyi közösség (önkormányzat) helyi közétkeztetés feletti ellenőrzésére; A közétkeztetést biztosító konyhák, főzőkonyhák
technikai, technológiai fejlesztése;….Az iskolabüfékben a helyi termékek árusításának
ösztönzése …
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4 A fejlesztési projektindoklása
A mezőgazdasági termékek piaca egyes években meglehetősen szűk, a felvásárlási árak a
felvásár-lók összefogása és egyes esetekben magas profitkulcsa miatt meglehetősen „nyomott”. Az agráriumban képződő jövedelmek összességében elmaradnak az elvárható szinttől, főleg az élelmiszeripari alapanyagok előállításának szintjén. A helyi feldolgozás és helyi
értékesítés a legtöbb térségben helyi piacok hiányában ugyancsak nem megoldott. Az áru
többszörös közvetítői láncolaton és nagy szállítási távolsággal, ily módon meglehetősen drágán jut el a fogyasztókhoz. A helyi termelők, ha termékeiket nem tudják értékesíteni, tönkremennek, fölhagynak a termeléssel. A gyermek-, iskolai és közétkeztetésben az esetek többségében sem az étkezés körülményei, sem a feltálalt ételek mennyisége és minősége nem
felel meg a gyermekeink egészséges fejlődését szolgáló táplálkozásnak. A közétkeztetés
jellemzően nem az egészségileg is jobban ellenőrizhető, termelés szempontjából is jobban
tervezhető, gazdaságosabban előállítható helyi termékekre épül.
A térség elmaradottságának legfőbb oka a lakosok számára biztos megélhetést nyújtó gazdaság hiánya. A külső vállalkozók nem érdeklődnek a belső vállalkozások pedig erőtlenek. A
belső piac felvevő képessége is gyenge, újabb foglalkoztatást és jövedelmeket biztosító
gazdasági tevékenységek generálására nem elegendő. Jellemző a helyi közösségek belső
kohéziójának megszűnése, fellazulása, a közösség-hiány káros következményeinek felismerése, a helyi adottságoknak megfelelő termékek eltűnése, a helyi piacok felszámolódása, a
bevásárlóközpontok teljes térnyerése. További problémát jelent a kisüzem, a háztáji termelés elsorvadása, az önellátás, önfenntartó képesség megszűnése, szociális és a költségvetési teher túlzottá válása, az agrárágazat különállása, a vidékfejlesztés leszűkített értelmezése és a mezőgazdasági termékfeldolgozás szinte teljes hiánya. A településeken a kiskertek
nincsenek megművelve, kihasználatlan önkormányzati ingatlanok állaga romlik, lakatlan,
felszámolás alatt álló ingatlanok hasznosítása nem történik meg, a közétkeztetés drága, a
közfoglalkoztatottak foglalkoztatása nem eredményez hatékony, gazdaságos termelést.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz

Prioritásokhoz és intézkedésekhez való illeszkedés bemutatása
A projekt kapcsolódik a megyei területfejlesztési stratégia átfogó céljai közül
I. Átfogó célhoz, mely „A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése”
II. Átfogó célhoz, mely „A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az
ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével”
A projekt kapcsolódik a megyei területfejlesztési specifikus céljai közül
1. Tematikus specifikus célhoz, mely a piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése – „… A megyében működő vállalkozások fontos
szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, melyet tovább kell erősíteni. Az agrár-jellegből
adódóan a hagyományokon alapuló zöldség- és gyümölcstermesztést, a kertészeti ágazat
növekedését (kihasználva a termálvíz-kincset is), jövedelemtermelő képességének javítását
célzó, különösen az innovatív eszközök, technológiák alkalmazásán alapuló fejlesztések
támogatásával ösztönözni kell, párhuzamosan a biotermesztés területi nagyságrendjének
növelésével...”
3. Tematikus specifikus célhoz, mely helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása
„…A helyben megtalálható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg
kell teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek
hatékony együttműködéseit. A zöldség- és gyümölcstermelés hagyományainak újraélesztését helyi közösségi szinten is szorgalmazni, ösztönözni kell, a biotermesztés
nagyságrendjének növelése mellett… További cél az öngondoskodó helyi közösségek kialakulásának elősegítése érdekében a keretfeltételek biztosítása a helyi szociális gazdaság megteremtéséhez, a közösségi alapú termelési és felhasználói (fogyasztói) rendszerek elterjedésének ösztönzése a piacgazdasági mechanizmusoktól
eltérő, sajátos norma- és eszközrendszer bevezetése és a közösség számára történő
elfogadtatása révén.
A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése érdekében
szükséges a hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának elősegítése.
A szociális gazdaságok térnyerését különösen erősíteni kell a helyi ellátást szolgáló
élelmiszertermelés és feldolgozás (kiemelten az élőmunka igényes zöldség- és gyümölcstermesztés és feldolgozás, valamint az állattenyésztés és állati termékek feldolgozása),…
5. Tematikus specifikus célhoz, mely az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a
szolgáltatási intézményrendszer megerősítése
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A prioritások közül kiemelten kapcsolódik az
I. prioritáshoz: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi
termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése, melyben
kiemelt intézkedésként jelenik meg a feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése.
A prioritás kapcsolódása a stratégiai célrendszerhez, valamint az Európai Uniós
tematikus célkitűzésekhez
Az EU 2020 stratégiához kapcsolódó tematikus célkitűzések közül:
Az 1., „A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése”,
A 3., „A KKV-k versenyképességének fokozása”,
A 4., „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása
minden ágazatban”,
Az 5., „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok
megelőzésének és kezelésének elősegítése”
valamint a 6., „Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése”
célkitűzésekhez.
Az átfogó célokhoz két témakörben is kapcsolódik:
elsősorban a „megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az
ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével”,
de szorosan köthető a „rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának
növelése” célhoz is.
A tematikus specifikus célok közül:
közvetlen kapcsolódás mutatható ki a „helyi termelést, közösségek önellátását
segítő fejlesztések támogatása”, valamint
a „piaci igényekre választ adó mikro-, kis- és középvállalkozói szektor
megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése” célokhoz egyaránt.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
Prioritásokhoz és intézkedésekhez való illeszkedés, valamint az indikátorokhoz való
hozzájárulás bemutatása
A TOP a belső erőforrásokra épülő, munkahelyteremtést szolgáló helyi gazdaságfejlesztési
törekvések fő színtere. A prioritástengely az önkormányzatok által hatékonyan szervezhető
helyi gazdaságfejlesztést és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatás ösztönzést célozza.
(1) Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében- Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési
akcióival összhangban (helyben előállított élelmiszer termékek logisztikai platformjának kiépítése, helyi termékek eladhatóságát segítő értékesítési csatornák és akciók támogatása)
(5.) Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD),
(6). Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése (térségi szintű esélyteremtő programokat (ösztöndíjak, tehetség-programok) helyi
gazdaság- és termékfejlesztés, kísérleti fejlesztések előkészítése, tudatos térségi, helyi fogyasztás identitást erősítő marketing akciókra
Az intézkedés nevesíti az alábbiakat: „… az intézkedés keretében helyet kap a vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési
akcióival összhangban, azokkal komplementer módon. A helyi termékekhez, rövid ellátási
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láncokhoz kapcsolódó logisztikai fejlesztések (pl. raktár kapacitások bővítése, hűtőházak
kialakítása, a helyi termékek számára piaci terület kialakítása és biztosítása stb.) eredményeként a mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása valósul meg. Ezáltal javul a helyi
vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve –
teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez… Az
intézkedés keretén belül a vidéki térségekben lehetőség nyílik – a piaci versenyt nem torzító
módon, kiszorító hatást nem eredményezve - az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú szervezetek kisléptékű élelmiszer-feldolgozásához, termék előállításhoz kötődő fejlesztéseinek támogatására. E fejlesztések elsődleges célja az önkormányzatok jogszabályokban rögzített közétkeztetési feladatainak helyi szintű hatékonyabb, foglalkoztatást biztosító és generáló szervezése a VOP-vel komplementer módon. Ehhez kapcsolódóan a fejlesztésben érintett önkormányzatoknak közellátási szerződéssel kell rendelkezniük a térségben működő önkormányzatokkal és a területükön működő közintézményekkel, ami biztosítja
e fejlesztések üzleti fenntarthatóságát.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt célja a helyi erőforrások kihasználása, a helyi termelés bázisainak kialakítása, helyi
termékek és szolgáltatások piacának, termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói szereplők
együttműködésének segítése. A helyi agrártermelés hagyományainak újraélesztése a gyümölcs- és zöldségtermesztés, állattartás területén, a helyi ellátást szolgáló élelmiszertermelés és feldolgozás megteremtése. Kis élelmiszer-feldolgozó üzemek létesítése, helyi nyersanyaggal való ellátása. A háztáji gazdaságok felélesztése, a megműveletlen kertek újrahasznosítása, ezáltal a helyi foglalkoztatás elősegítése. A térség közétkeztetésében résztvevő konyháinak ellátása megtermelt termékekkel, ezáltal olcsóbb szolgáltatás biztosítása. A
keletkező felesleg értékesítése érdekében kis helyi termelői piacok létrehozása.
A kistérség termelői (őstermelők, a munka mellett háztájiban termelők, a saját részre termelők megmaradt feleslegei) számára, feldolgozási- és hűtőkapacitás biztosítása, valamint logisztikai, marketing és értékesítési szolgáltatások nyújtása annak érdekében, hogy a helyi
termékeket hatékony módon lehessen a közétkeztetésben felhasználni, illetve a helyi piacokon értékesíteni a lakosság és a térségen áthaladó potenciális vásárlók felé. Fontos cél a
közmunka fokozatos kiváltása, a helyszínen történő termelés és feldolgozás által megvalósuló munkahelyteremtés. Hasznosítani olyan használaton kívül lévő önkormányzati ingatlanokat, melyek – ha nem kapnak funkciót, és nem tudják azokat karbantartani – az enyészeté
lesznek. A kaposvári kistérség 53 településén egy komplex, több lábon álló, alapvetően gazdaságfejlesztést tartalmazó projekt megvalósítása egy önkormányzatok által létrehozott
nonprofit kft keretén belül.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
1. Feldolgozó kisüzemek, vágópontok építése - az élelmiszer feldolgozáshoz szükséges
önkormányzati épületek felújítása, - technológiával való ellátása, ezáltal a kistérség
agrárgazdálkodói számára vágási, feldolgozási- és hűtőkapacitás nyújtása, pontszerűen elhelyezkedő, egy típusú termékfeldolgozására koncentráló kis üzemek létrehozásával.
A termelési tevékenység összehangolása, termelés- Az érintett települések egy részén a mezőgazdasági START munkában már megkezdődött a helyi termékek előállítása, amely több ízben túltermel, és drága élelmiszert állít elő. Ezen bázisokon elindulva, és a továbbiakban az őstermelőket bevonva indulna el a projekt, úgy, hogy a
későbbiekben megcélozza a háztáji kiskertművelést is. Bevonásra kerülnek olyan önkormányzati földterületek, melyek jelenleg parlagon, vagy minimális összegekért bérletben vannak, illetve barnamezősnek számítanak. Előállítandó termékek: friss zöld-

18

ség- és gyümölcs, tartósított zöldség- és gyümölcs: kompót, savanyúság, aszalt termékek, száraz tészta, olaj.
2. Értékesítési, marketing és logisztikai szolgáltatások nyújtása segítve ezzel a piacra
kerülést. A termékeket nem profit orientáltan, hanem bekerülési költségen tovább adni a térség iskolakonyháinak, ahonnét a szociális alapellátást, és a gyermekétkeztetést biztosítják a falvak. Az ezen felül megjelenő felesleget a kis helyi piacokon értékesíteni.
3. A projekt önfenntartóvá tétele, elsősorban a közintézmények élelmiszerellátását biztosítandó, a későbbiekben pedig piaci alapú termelés kialakítása, a megtermelt, feldolgozott termékek piaci értékesítése
4. Előzetes felmérések szerint 400-500 fő közvetlen vagy közvetett foglalkoztatása
A projekt gazdaságfejlesztő szerepe abban nyilvánul meg, hogy ösztönzi a helyi termelőket a termelésre, bevonja a munka nélkül lévőket, vagy alacsony jövedelműeket
a háztáji kertek megművelésével a gazdálkodás folyamatába, ez által közvetetten
foglalkoztatást ér el. Az „üzemekben” közvetlenül foglakoztat, és közreműködik az
önkormányzati konyhák fenntartásának segítésében, az által hogy olcsóbb terméket
kínál, és költséget takarít meg számukra, valamint javítja a helyben lakók termékhez
való jutását is, csökkentve a bevásárláshoz szükséges utazási időt és költségeket.

5.1.5 A projekt célcsoportja
Agrártermelők (kistermelők, őstermelők, háztájiban termelők
A feldolgozókban és szállításban dolgozók (hűtőházi, vágóponti, feldolgozói munkások, gépkocsivezetők, menedzsment tagjai, stb)
Közétkeztetésben dolgozók és azt igénybevevők
A kistérség lakossága

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
Projekt elemek előkészítése történt.
-

Juta Projektterv- 2013
Simonfa üzleti terv, tervdokumentáció, műszaki leírás 2012

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
Kapcsolat felvétel az agrárium szereplőivel (alapanyag termelők, feldolgozók, TÉSZek, kamara, egyetem, önkormányzatok)
Szervezet felállítása, szakmailag kompetens munkatársak kiválasztása

5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek

Engedélyek
Szakhatósági engedélyek (pl. ÁNTSZ,
FM, stb.)

Időigény
3 hónap
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Építési engedélyek

3 hónap

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Előkészítési tevékenység

Költség

Építési engedélyezési terv készítése

7 000 000

Kiviteli tervek elkészítése

8 000 000

Alapinfrastruktúra kiépítésének engedélyezési terve

1 000 000

Eljárási illetékek

2 000 000
Összesen

18 000 000

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
Előkészítési tevékenység

Időigény

Alapinfrastruktúra kiépítésének engedélyezési terve

1 hónap

Építési engedélyezési terv készítése

2 hónap

Kiviteli tervek elkészítése

2 hónap

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Előkészítés
Szervezet felállítása, menedzsment létrehozása
Olyan szakemberek alkalmazása, akik a termeléstől a feldolgozáson át az értékesítésig
szervezik, a munkát, kialakítják annak rendszerét, felmérik a keresletet, hozzáigazítják a kínálatot, összehangolják a szállításokat, igény szerint átcsoportosítják a foglalkoztatottakat,
szervezik az értékesítést, végzik a marketing munkát, intézik a KFT ügyeit. (agrár, kertész,
növényvédős, pénzügyes, koordinátor)
5 fő foglalkoztatása
Költségek: 79 millió Ft

I, Termelés
A termelésben résztvevőket 3 részre lehet osztani
- a meglévő és tervezett önkormányzati kertészetek
- őstermelők
- bevonásra kerülő háztáji gazdaságok, kiskertek
A termelésben a kistérség települései vesznek részt. Termelt termények: burgonya, sárgarépa, petrezselyem, paprika, paradicsom, káposzta, kelkáposzta, zöldbab, bab, karfiol, karalábé, cukorborsó, cékla, vöröshagyma, fokhagyma, saláta, spenót, sóska, bab, csemegekukorica, retek, kelkáposzta, zeller, tök, olajtök, cukkíni, fűszernövények, csonthéjas és bogyós-
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gyümölcsök illetve kisállatok baromfitermékek (csirke,gyöngytyúk, fürj, galamb) valamint
nyúlhús, méz, tojás, tejtermék. Vadon termő gyümölcsök, gombák és gyógynövények begyűjtése is része a projektnek.
A termeléshez alapanyag kihelyezés és tanácsadás járul.
Előzetes felmérések alapján 380-400 fő vonható be a termelésbe- ennek kb 30 %-a közmunkás.
Költségigénye 20 millió Ft
II. Feldolgozás
Önkormányzati épületek felújítása (saját tulajdon, alap infrastruktúra adott,) technológiával
való ellátása. Egyszerű technológiák beszerzése, melyek zöldség szárításra, gyümölcsaszalásra, egyszerű csomagolásra, savanyításra, száraztészta- előállításra, szörpkészítésre, lekvár főzésre, burgonya feldolgozásra, méz kiszerelésre, gyógy- és fűszernövény szárításra,
csomagolásra, sajt, joghurt előállításra alkalmasak. Pl. Tészta-keverő, gyúró, nyújtó és
csomagoló gép, fűszerpaprika szárító,darálóval, burgonya hámozó gép, zöldségek, gyümölcsök tisztításához „kádak”, csomagoló gép, magozó gép, hidraulikus gyümölcsprés, darálók,
szivattyú, főzőedények, aszalókészülékek, töltőgépek, stb.
Vágópont kialakítása-baromfi, kisállat
Tervezett helyszínek: Somogysárd, Újvárfalva, Somogyjád, Zimány, Juta, Gálosfa, Simonfa,
Gölle, Mernye
Foglalkoztatottak száma 60fő
Költségek: 455 millió Ft
III. Értékesítés
Tervek szerint az értékesítés közétkeztetésben, mozgóboltban, és 4-6 db kis helyi piacon
történik.
A termékek eljuttatásához az értékesítés helyére 2 db 3,5 tonnás hűtőkocsira, 2 db 3,5 tonnás szállítókocsira, 1 db mozgóbolttá átalakított 3,5 tonnás autóra, dolgozók szállításához 1
db 8 személyes kisbuszra van szükség.
A piacok kialakítása minimális befektetéssel, önkormányzati tulajdonú, infrastruktúrával rendelkező önkormányzati területeken történne, minimális ráfordítással, főút menti településeken, az átmenő forgalomra, turistákra és a helyi illetve környékbeli települések lakosaira
építve. ( Juta, Somogyjád, Szentbalázs, Mernye, Baté)
15 fő foglalkoztatása
Költségek:145 millió Ft
IV. Képzés

Zöldség- és gyümölcstermesztő, hűtőmunkás, állattartók, élelmiszer-feldolgozói képzés, saját tervezésben, meghívott előadókkal. Nem OKJ-s
Bevontak száma 100 fő
Költségek: 1 millió Ft

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
Üzemszerűen működő mezőgazdasági és feldolgozó üzemek jönnek létre. Cél, hogy később
egy szociális szövetkezetté váljon. Nyereséget nem termelő társaság, a foglalkoztatás a cél,
nem a haszonszerzés.
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5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
Nonprofit Kft által létrehozott menedzsment
Az új szervezeti egység kialakításához 5 új munkavállalóra van szükség,1 fő projektvezetőre,
3 fő szakmai projekt menedzserre, valamint 1 fő menedzser asszisztensre.
A beruházás elkészülte után kb. 75-80 fő foglalkoztatását tervezik, plusz kb. 20 fő közmunka
keretében foglalkoztatott dolgozóét. Tekintettel arra, hogy a tervek szerint a tényleges tevékenység 1 – 1,5. évben kezdődhet meg, a bérköltségeket a projektben 2 évre tervezzük.
Mivel a projekt a beruházást követő 4.évben lesz csak önfenntartó, már a 3. évtől új források
bevonása válik szükségessé, vagy növelni kell a hatékonyságot a fenntarthatóság érdekében.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága

2015

2016

2017

Beruházási költség (a)

10 000 000

461 000 000

150 000 000

Éves működési
költség (b)

27 000 000

26 000 000

26 000 000

Éves működési
bevétel (c)
Nettó pénzügyi
pénzáram (c-a-b)

- 37 000 000

Nettó jelenérték
(NPV)

- 700 867 335

- 487 000 000

-

176 000 000

-

2018

2019

2020

2021

n… (15 év)

115 000 000

115 000 000

115 000 000

115 000 000

115 000 000

10 000 000

90 000 000

140 000 000

130 000 000

140 000 000

- 25 000 000

25 000 000

15 000 000

25 000 000

105 000 000

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
Foglalkoztatás, az emberek önbecsülésének visszaadása. A település környezetének rendezettsége, a kertek újrahasznosítása, és a használaton kívüli önkormányzati épületek felújítása, funkcióval való ellátása. A közétkeztetés egészséges, helyben termelt áruval történő ellátása, a lakosság, elsősorban a gyermekek egészségi állapotának megőrzése illetve javítása.
A munka megbecsülése, fiatalok helyben tartása, segélyezés csökkenése.
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Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
nem releváns

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Gyakori probléma, egyszerűen 3
az irigység: a faluban élő azért
nem vesz a helybelitől, nehogy
„az ő pénzén gazdagodjon”.
Sokszor azért vásárolnak inkább
a helyi boltban messziről odaszállított tejet, zöldséget, mert
annak nagyobb a presztizse, hiszen a tévéreklámok azt mutatják.

2

6

Önkormányzati elkötelezettség és 3
részvétel a tervezésben, együttműködésben

3

9

Tájékoztatás, jó gyakorlatok bemutatása

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
A feldolgozók esetében a szigorú 2
előírások maradéktalan betartása
szükséges

2

4

Ellenőrzés

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Sikerül-e pályázni illetve a tevé- 3
kenység bevételéből fenntarthatóvá válik-e a projekt

3

9

Pályázatfigyelés, bevétel növelése a hatékonyság növelésével

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A VOP kiírásai illetve lehatárolása 4
befolyásolhatja a projekt megvalósítását.

4
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7 A fejlesztési projekt tulajdonviszonyainak
bemutatása

Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

Baté 274/4 hrsz

ürestelek.- piac

Baté Községi Önkormányzat

Simonfa 66 hrsz

lebontandó
gazdasági Simonfa Önkormányzat
épület- mézfeldolgozó

Juta 123/1 hrsz

vágópont

magántulajdon

Juta 134-160-ig az ingatlanok dűlőút- piac
ra néző vége

magántulajdon

Magyaratád 66/3 hrsz

volt iskolaépület feldolgo-

Magyaratád Község Önkormány-

zó

zata

volt óvoda épület feldol-

Zimány Község Önkormányzata

Zimány 2 hrsz

gozó
Újvárfalva 038/10

feldolgozó

magántulajdon

Újvárfalva 127

feldolgozó

Újvárfalva Község Önkormányzat

Szentbalázs 98/2, 98/3

piac

Szentbalázs Község Önkormányzata

Gölle 198, 199, 98

feldolgozó

Gölle Község Önkormányzata

Gálosfa 57

feldolgozó

Gálosfa Község Önkormányzata

Somogyjád 125 hrsz

épület- feldolgozó

Somogyjád Önkormányzat

Somogyjád 515/5

üres telek-piac

Somogyjád Önkormányzat

Somogyjád 515/6

üres telek-piac

Magyar Állam

Somogysárd 254 hrsz

lakóházas ingatlan- fel-

Somogysárd Önkormányzata

dolgozó
Mernye 354 hrsz

Volt TSZ iroda- Feldolgo-

Mernye Község Önkormányzata

zó
Mernye 1/4

közterület-piac

Mernye Község Önkormányzata

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
Telekvásárlás:
Juta 123/1 vásárlás 7 millió Ft
Somogyjád 515/6 1 millió Ft
Újvárfalva 038/10 30 millió Ft
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8 A fejlesztési projekt időbeni
ütemezése és eredménymutatói

és

pénzügyi

8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Fejlesztési projekt megnevezése

2014

1

2015

2016

2017

26

26

26

5

5

405

50

50

95

Előkészítési projektelem2 menedzsment
Előkészítési projektelem 2

2018

2019

2020

2021

2022

1

nonprofit kft létrehozása
Megvalósítási projektelem 1. megnevezése termelés

10

Megvalósítási projektelem 2. megnevezése feldolgozás
Megvalósítási projektelem 2. megnevezése értékesítés
Megvalósítási projektelem 2. megne-

1

vezése képzés
Összesen:

1

37

487

176

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Fejlesztési projekt
megnevezése

Költségigény
(mFt)

Előkészítési projektelem

78

Támogatás
intenzitás
(%)
100

Támogatás
(mFt)

Önerő (mFt)
0

Támogatási
forrás megnevezése

78

TOP 1.1.

1

TOP 1.1

1
Előkészítési projekt-

1

elem2
Megvalósítási projekt-

20

100

0

20

TOP 1.1

455

100

0

455

TOP 1.1

145

100

0

145

TOP 1.1

1

100

0

1

TOP 1.1

700

100

0

700

TOP

elem 1. megnevezése
Termeltetés
Megvalósítási projektelem 2. Feldolgozás
Megvalósítási projektelem 3. értékesítés
Megvalósítási projektelem4
Képzés
összesen

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)

2

TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték (év)

Adatforrás

A támogatott helyi érdekű kis- és
középvállalkozások száma

db

2013

2500

EMIR

db

2013

500

EMIR

A helyi, térségi együttműködésekbe bevont vállalkozások száma
………………………………

2

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének megadásával
szükséges meghatározni.
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9 Kapcsolódó projektek
A kistérség szereplőinek VOP-ba benyújtott projektjei, valamint a megyei ernyőprojektek,
kiemelten az agrárernyő projekt: „Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának fejlesztése Somogy megyében”

Marcali agrár-ipari park és
logisztikai központ

Marcali, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
A 2010-es időszakra Magyarországon, a vidéken élő munkanélküliek többsége
már nem rendelkezik jól hasznosítható építményekkel, eszközökkel, szabad erőforrásuk csak a munkaerejük maradt. A feldolgozóipar leépült, és az ott foglalkoztatott, több ezer alacsony képzettségű ember elvesztette munkahelyét, a piac
nemzetközivé vált, az alacsony számú vidéki logisztikai bázis, valamint a helyi
termék előállítás túlzó állategészségügyi szigorítása miatt a vidék szinte teljesen
elveszítette felvevőpiacát.
E helyzetből történő kilábalás egyetlen helyes útja egy komplex termelő, feldolgozó, értékesítőrendszer kialakítása, új típusú termékszerkezet, új hálózati gazdaság
megteremtése. Ki kell használni a jó természeti, termelési és geopolitikai adottságokat. A kézimunka igényes ágazatban való termeltetés, a vidék eltartó képességére és a munkahelyteremtésre koncentrálva folyamatosan rendelkezésre álló
egységes minőségi árualapot állít elő, melyek egészséges alapanyagot adnak a
közétkeztetésnek, megfelelve az új előírásoknak. A megtermelt minőségi termékek
hűtésével, csomagolásával, piacon való elhelyezésével hozzáadott értéket jön
létre, megszüntetve azt a gyakorlatot, hogy a megtermelt termék nyersanyagként
hagyja el a térséget. A piac ellátását az árukoncentráció hiánya és az értékesítés
szervezetlensége is nehezíti, ugyan, úgy, mint a meglévő áruk kezeléséhez használt post-harvest technológia és logisztika is hiánya, ami miatt alacsony a megfelelő osztályozottságú és csomagolt termékek aránya. A termelők összefogása javítja
a piaci átláthatóságot, visszaszorítja a feketegazdaságot. Ahhoz, hogy a támogatások segítségével megvalósuló termelő beruházások és fejlesztések megfelelően
hasznosuljanak, elengedhetetlen a marketing aktivitás erősítése. Ezen belül fontos
feladat az előállított termékek kiemelt megkülönböztetése és promóciója. A projekt
minőségi termék előállítást, az agráripari park felépítésével annak feldolgozását,
csomagolását, tárolását teszi lehetővé. Felöleli a Marcali járást illetve a megye
nyugati részét. A termelés és feldolgozás jellegéből adódóan jelentős foglalkoztatás növekedéssel számol. A konyhák felújításával lehetővé válik a feldolgozott,
minőségi, egészséges termékek közétkeztetésben való felhasználása. A hatékony
áruelosztást a logisztika központ jó elhelyezkedése teszi lehetővé. A tapasztalt,
jelentős összefogással létrejött, kiterjedt termelői kapcsolatokkal rendelkező partner bevonása garantálja a minőséget és a fenntarthatóságot. A projekt hozzájárul
a megye gazdasági és foglalkoztatási tervek megvalósulásához.
A projekt kapcsolódik a megyei területfejlesztési stratégia átfogó céljai közül :az I.
átfogó célhoz, mely a rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése
és a II. átfogó célhoz, mely megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony
hasznosítása az ökológiai- társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével
A projekt kapcsolódik a megyei területfejlesztési specifikus céljai közül
1. Tematikus specifikus célhoz, mely a piaci igényekre választ adó vállalkozói
szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése, és a 3. Tematikus specifikus célhoz, mely helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatás valamint az 5. Tematikus specifikus célhoz, mely az infrastrukturális elemek
fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése.
A prioritások közül kiemelten kapcsolódik az I. prioritáshoz: „Az agrár- és erdészeti
termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése”, a II. prioritáshoz: „Somogyi
vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban”.
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Ezen belül pedig az alábbi intézkedésekhez:„ A megye adottságaira építő KKV-k
jövedelemtermelő képességének javítását és a foglalkoztatottság növelését szolgáló fejlesztéseinek támogatása”; „Meglévő ipari parkok telephelyfejlesztése, technikai színvonaluk növelése” (Barcs, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok); valamint a VII. prioritáshoz:„Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés”.
Projekt illeszkedése a TOP-hoz: 1 „Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati
gazdaságfejlesztési akciók”
A projekt megvalósítása érdekében egy nonprofit KFT létrehozása indokolt.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Marcali agrár-ipari park és logisztikai központ

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Marcali Város Önkormányzata
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Dr Sütő László

Kapcsolattartó elérhetőségei:

06 30 9167970
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
Marcali Város Önkormányzata
2010 október 18-án tartotta alakuló ülését a város képviselő-testülete. A testületet
11 képviselő alkotja, közülük 1 fő polgármester és 1 fő az alpolgármesteri tisztséget is betölti. A bizottsági munka öt bizottságban folyik, a bizottságokat a képviselő-testületből választott elnökök vezetik, s a képviselő-testületi bizottsági tagok
mellett, külső, szakértő bizottsági tagok is helyet foglalnak az egyes bizottságokban.
Szervezi ábra:
Marcali Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete 11 fő

Polgármester
1 fő

Alpolgármester
1 fő

Képviselők
9 fő

Képviselő-testületi Bizottságok

Jogi és
Ügyrendi
Bizottság

Pénzügyi,
Gazdasági és
Környezetvédelmi
Bizottság

Oktatási és
Közművelődési
Bizottság

Idegenforgalmi,
Ifjúsági és
Sport
Bizottság

Egészségügyi
és Szociális
Bizottság

Célok:
A városnak a jövőben is alapvető érdeke a helyi kis- és középvállalkozások kiemelt
támogatása információhoz juttatása, ennek érdekében továbbra is működtetjük a
pályázati figyelőrendszert azzal kiegészítve, hogy kapcsolt munkakörben igény
esetén akár a pályázatokat is segítjük megírni.
A gazdaság fejlődésének pozitív hatásai nem csak a foglalkoztatás szempontjából
fontosak, hanem jelentős mértékben növelhetik a város helyi adóbevételeit is. A
fentiek miatt továbbra is fontosnak tartjuk az Ipari Park hasznosítását, valamint
figyelemmel a kormány energia programjára is, a bioenergián alapuló üzemanyag
termelés városba telepítését, mely pozitív hatással lehet a kistérség mezőgazdaságára, foglalkoztatási helyzetére.
A városban működő nagyobb vállalkozások megtartása mellett továbbra is kiemelkedően fontos a turizmus támogatása, melyhez az első lépéseket a strand megépítésével a továbbiakat annak fejlesztésével, a fedett uszoda használatbavételével megtettük. Az épülő gyógyszálló mihamarabbi fontos turisztikai és munkahely
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teremtő beruházás is. Alapvető feladatunk a fentiekre alapozott városmarketing
javítása.
A fejlesztési céloknál továbbra is meghatározónak tekintjük a regionális és az ágazati operatív programok által nyújtott lehetőségeket. A következő években a pályázatoknál a költségmegtakarítással járó, illetve az intézményeink működését szolgáló pályázatok elsőbbséget kell, hogy élvezzenek a presztízs jellegű beruházásokkal szemben, ezekre csak akkor nyújtunk be pályázatot, ha a finanszírozás
közel 100 %-os.
A város optimális működési feltételeinek megtartása és az összehangolt fejlesztések megteremtése érdekében elengedhetetlen a képviselőtestület, a bizottságok, a
polgármester és az apparátus szoros együttműködése.
Az elmúlt ciklusokban kialakult gyakorlatot, mely az előkészítő munkában a bizottságokra helyezte a fő hangsúlyt, továbbra is folytatni kell kiegészítve azzal, hogy
lehetőségek szerint a már elfogadott SZMSZ keretein belül a bizottságok döntési
hatáskörei is szélesedjenek.
A képviselőtestület és a bizottságok munkájában meghatározó elem a nyilvánosság. A társadalmi civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás, konzultálás
annak érdekében, hogy a döntések hatásait pontosan fel tudjuk mérni. Külön kiemelt figyelmet fordítunk a következő években is a történelmi egyházakkal való
együttműködésre.
A Polgármesteri Hivatal jól felkészült apparátussal rendelkezik, amely biztosítani
tudja a testületi döntések végrehajtását és egyúttal magas színvonalon látja el a
jogszabályok által feladatkörébe utalt államigazgatási feladatokat. A 2007-ben
csatlakozott Balaton parti településekkel együtt, kialakult a kistérség végleges térszerkezete. A 38 település magába foglaló Marcali Kistérségi Társulás egypólusú
szervezet, ami azt jelenti, hogy minden államhatalmi, államigazgatási hivatal Marcali városban található. Marcali betölti a térség foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi központ szerepét, melyet a következő években is meg kell őriznünk. A város
valamennyi fejlesztésénél, működési döntésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy
nemcsak magunkért, hanem a térségért is felelősséggel tartozunk.
Kialakult a járás, mint igazgatási egység, amely újabb lökést adhat a települések
közös feladatellátásának. A város valamennyi intézménye számára nagy jelentőséggel bír a Marcaliban élő cigánykisebbség helyzetének objektív feltárása annak
javítása.
A szociális igazgatás területén vált teljessé a kistérségi feladatellátás
A szociális terület az, ahol az egyházakkal, egyesületekkel, a katolikus karitasszal,
a máltai szeretetszolgálattal állandó napi jól működő munkakapcsolatot tartunk
fenn. Fel kell készülnünk arra, hogy a közfoglalkoztatás új rendszerének bevezetése növelni fogja a szociális feszültséget. Elsősorban intézményi szinten
(GAMESZSZ) javítandó a bérleti díjak, közüzemi hátralékok behajtása, a szükséges szociális alapú kezelése (adósságrendezés) a hivatali apparátus bevonásával.
Meg kell vizsgálnunk annak lehetőségét, hogy bővítésre kerüljön a városban vagy
esetleg térségi együttműködés keretében a térségben az idősek bentlakásos intézménye. Továbbra is fenntartjuk jelenlegi formájában a felújított bölcsődét. Nem
csak a szociális területre vonatkozik, lehetőségeink szerint teljessé kell tenni az
intézményeink akadálymentesítését.
A város oktatási feladatainak ellátásánál a legtöbb területen túl terjeszkedik saját
közigazgatási határain.
Az elmúlt ciklusban két tagóvoda került bezárásra és így kialakult a végleges szerkezet. Megtörtént az egységes alapfokú oktatási intézmény létrehozása, amely a
mikrotérségi társulás fenntartásában működik. Az általános iskolák esetében
hangsúlyozottabban jelentkezik, mint az óvodáknál a bejáró tanulók magas száma,
és meg kell jegyeznünk azt is, hogy nélkülük legalább eggyel kevesebb osztályt
tudnánk évfolyamonként indítani, ami még jelentősebb finanszírozási és ezzel
párhuzamosan személyzeti problémát is okozna.
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A város kulturális életének új színteret ad a Kulturális Korzó, mely a következő
négy évben a művelődés egyértelmű központi területévé kell, hogy váljon. Elsősorban agora jellegének kihangsúlyozásával, állandó kiállításaival. Indokoltnak
tartom a megyei elismerésre is tekintettel, hogy a Bernáth életmű több alkotása
kerüljön vissza a városba és a megyei múzeum raktárai helyett a Kulturális Korzó
„tereit” díszítsék. A jelentős területbővülés, illetve a kórház és a szakképzés által
használt területek csökkenése miatt meg kell vizsgálni annak indokoltságát, hogy
szükségünk van –e a helyőrségi művelődési klubra.
A Kulturális Központ tevékenységében a Korzó teljes mértékű kihasználtsága mellett továbbra is fontos a különféle egyesületek, klubok működési feltételeinek biztosítása, a hagyománnyal rendelkező kulturális rendezvények megőrzése, a Turisztikai Egyesülettel való harmonikus együttműködés. A múzeum, visszaköltözését követően az állandó kiállítások mellett meg kell, hogy találja azt a saját arcát,
amelyre a jövőjét építeni tudja.
A könyvtár működése köszönhetően a kiterjedt kistérségi tevékenységnek, az abból nyerhető finanszírozási többletnek folyamatosan fejlődik és jó színvonalon biztosítja feladatai ellátását. Fontos feladat továbbra is az új információhordozók mind
szélesebb körű alkalmazása.
A Városi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ az elmúlt évben befejezett fejlesztéseknek köszönhetően tovább tudta emelni szolgáltatási színvonalát, mely a látogatói számban is megmutatkozott.
A városi GAMESZ Szervezet jelentős fejlődésen ment keresztül, melyben nagy
szerepet játszott az elmúlt évek közfoglalkoztatási rendszere is
A város továbbra is fontosnak tartja a kulturális és sportegyesületek támogatását.
A munkahely, a rendezett környezet mellett a lakosság közérzetében meghatározó
jelentőséggel bír a közbiztonság. A már megkezdett térfigyelő rendszer bővítésével segítjük ezek hatékonyságát. A nagyobb biztonság megteremtése érdekében
jobban össze kell hangolni az ebben érintett szervezetek munkáját, irányítását,
vizsgálva egy városi rendészet felállításának lehetőségét.
Folyamatban lévő nagy beruházások: Mecsek-Dráva rekultivációs és hulladékkezelési projekt, melynek. Ez a városban munkahelyeket is létesít. Folyamatban van
a szennyvíztisztító telep felújítása és a horvátkúti városrész szennyvízvezetékének
kiépítése. Ugyancsak környezetvédelemhez kapcsolódó, de már távolabbra mutató az a tárgyalás, melyet a DALKIA Rt-vel folytatunk annak érdekében, hogy a
város határában található melegvizes kutak vízét hogy lehetne felhasználni a közintézményeink központi fűtéssel rendelkező társasházaink fűtésére, drága gáztól
való függetlenedésre. Az önkormányzati intézmények esetében a projekt magába
foglalna komplex energiatakarékossági (pl. ablakcserék) programot is.
2014-ben elkészül a 68-as út várost elkerülő szakasza, így a keleti ipartelepre érkező óriási kamion forgalom elkerüli a város lakott területeit.
A város nemzetközi kapcsolataiban az eddigi gyakorlatot kívánja folytatni azzal,
hogy ki kell használni az Európai Unió pályázati lehetőségeit, amelyek akár 100 %os támogatást is eredményezhetnek.

BALATON-KER-TÉSZ SZÖVETKEZET A BALATON-KER-TÉSZ Zöldség és
Gyümölcstermék Értékesítő szövetkezet 2003.02.18.-án alakult KER-TÉSZ SZÖVETKEZET néven a somogyi térség gyümölcstermelői összefogásával. Az alapító
tagok jelentős része korszerű bogyós gyümölcsök termesztésével foglalkozott. Fő
céljuk között szerepelt az egységes értékesítés és az árumennyiség koncentrálása. Az előzetes elismerést a szövetkezet 2003. augusztus 13-án szerezte meg és
a 37. TÉSZ –ként került bejegyzésre. Magalakulásuk óta folyamatosan bővülő
taglétszámmal és növekvő árumennyiséggel működnek a Dunántúl területén. A
2004. évben sikerült a megyében működő SOMOGY- TÉSZ és a BALATON TÉSZ
szövetkezetet beintegrálni a szövetkezetbe majd 2007-ben Tolna megyéből a
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DANUBIA FRUCT Szövetkezet csatlakozott, valamint több kisebb termelő. 2011ben a DALMO-TÉSZ és 90 zalai termelő is csatlakozott. Ezzel a tagok száma 305
főre a TÉSZ–hez tartozó gyümölcstermő-terület nagysága közel 3000 hektárra
emelkedett .Működést fióktelepes rendszerben alakították ki a nagy földrajzi távolságok miatt, valamint azért, hogy a már meglévő hűtőházak továbbra is funkciójuknak megfelelően tudjanak üzemelni és továbbra is lássák el a tagok kiszolgálását. Így a lehető legkisebb szállítási költség és szállítási veszteség nélkül kerülhet
a gyümölcs, tárolásra és értékesítésre. Telephelyek központi szerepet töltenek be
az adott térség gyümölcstermelői körében.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
Marcali Város Önkormányzata - Pályázataik írását saját humánerőforrással oldják meg.
Arany Attila városfejlesztési és pályázati referens, Bereczk Balázs kistérségi irodavezető, Székely Eszter pályázati referens

Projekt megnevezése

Megvalósítás
időszaka (év)

Összköltség
(Millió Ft)

A projekt
milyen
támogatásból
valósult
meg

1. Marcali város szennyvíz telepének és csator-

2012 – 2015

1 485 000 eFt

KEOP

2.Bize – Marcali – Kéthely kerékpárút építése

2013 – 2014

269 000 eFt

KÖZOP

3. Kulturális Korzó építése

2010 – 2012

315 000 eFt

DDOP

4. Marcali Városi Szabadidőközpont szolgáltatá-

2009 - 2010

229 000 eFt

DDOP

na hálózatának fejlesztése

si színvonalának fejlesztése

BALATON-KER-TÉSZ Szövetkezet- Termesztési hagyományok és kiváló szakemberek biztosítják a jó áruminőséget. A térség kedvező klimatikus adottságait jól
kihasználva termesztenek, korszerű termesztéstechnológiai elemek bevezetésével. Hatékony minőségbiztosítási rendszert GLOBALGAP rendszert üzemeltetnek

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Létrehozandó Nonprofit Kft
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása

A Marcali Kistérség
A marcali kistérség területén a 7-es számú főút, a 68-as számú főút, a 61-es számú főút, illetve a Budapest- Nagykanizsa és a Balatonszentgyörgy- Somogyszob
vasútvonal halad át.
A marcali kistérség Belső- Somogy homokvidékén helyezkedik el. Geomorfológiai
körzetei: Marcali-hát, Kis-Balaton és Dráva völgy közötti homokfelszín, Nagyberek
és Dráva völgy közötti homokterület. A mérsékelten meleg, mérsékelten nedves
éghajlatú kistáj területének 90%-át agyag bemosódásos barna erdőtalaj borítja,
amely a mezőgazdasági tevékenység alapjául szolgál
A Marcali Kistérség népesség száma: 33.108 fő, . A népesedési tendencia az
utóbbi években kedvezőtlenül alakult: természetes fogyás jellemző a településeken (kivétel 5 település), a migráció mérlege az elvándorlás irányába mozdult el.
Az aktív keresők aránya a következőképpen oszlik meg: a mezőgazdaságban dolgozók aránya 30,3 %, az iparban foglalkoztattak aránya 26,9%, a szolgáltató szektorban dolgozók aránya 42,8%. Ez a megoszlás a marcali kistérség településein
változó. A falvakban többnyire mezőgazdaságban, a kistérség centrumában az
iparban és a szolgáltató szférában dolgoznak többségben. A kistérség munkanélküliek aránya 11,2% körül van. A foglalkoztatás terén végbement
változások eredményeként kialakuló munkanélküliség elsősorban azokat a falvakat érinti a térségben, amelyekben nincs semmiféle munkalehetőség, rosszak a
közlekedési kapcsolatok Marcali irányába, illetve magas a cigány népesség aránya (Szenyér 22%, Szőkedencs 22% és Somogyszentpál 17% A marcali kistérség
településhálózatát egyrészt a természeti feltételek, másrészt a történelmi fejlődés
határozta meg. A települések 50%-a 1000 főnél kevesebb lélekszámmal rendelkezik, azaz aprófalvas településhálózat alakult ki, ennek következtében az aprófalvakra jellemző tendenciák érvényesülnek a vidéken: kevés munkaalkalom, kedvezőtlen infrastrukturális ellátottság (közlekedési elzártság, alacsony kereskedelmi
ellátás, kedvezőtlen közlekedési kapcsolatok). A marcali kistérségen belül koncentrálódás figyelhető meg, ugyanis a vállalkozások döntő része (1062 az 1766ból) Marcaliban található. A Marcalitól jóval kisebb, de kistérségi vonatkozásban
relatíve jelentősnek mondható gazdasági központnak tekinthető Böhönye és Kéthely. Az egyéni vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül 75 %, ami jó-
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val felülmúlja az országos átlagot (58%). Ez azért nem előnyös, mert a gazdasági
potenciál meghatározó keretét a jogi személyiségű gazdasági szervezetek adják,
és a viszonylag jelentősebb tőke és a fejlettebb forma miatt ezekhez kötődhet térségi növekedési és foglalkoztatási várakozás.
A kistérség iparában Marcali város tölt be domináns szerepet. Az ipar profiljában
és elhelyezkedésében nem jelentett igazán jelentős változást a rendszerváltás és
a privatizáció. Az ipari termelés arculatát ma is elsősorban a gépipar, a textilipar, a
faipar, az élelmiszeripar és az építőipar határozza meg. a korszakra jellemző változások természetesen itt is éreztetik hatásukat, s csökkenőben van az iparban
foglalkoztatottak aránya. A térségben is megjelentek a külföldi befektetők, s bár
jelentőségük az üzemek számát tekintve nem tűnik nagynak, Marcali foglalkoztatottainak több mint a fele dolgozik külföldi tulajdonú üzemekben.
Marcali kistérségben a mezőgazdaságban dolgozó aránya az évtized elején még
viszonylag magas volt (1990-ben 30,3 %), azonban ez az arány folyamatosan
csökken. Ennek egyik oka a korábbi mezőgazdasági vállalkozások versenyképtelensége, minek következtében azok nem tudták tartani a versenyt a hatékonyabb
konkurenciával. A csökkenésben további szerepet játszik a Balaton közelsége,
ugyanis a turizmus mind jövedelem, mind pedig a munkavégzés körülményeit tekintve vonzóbbnak tűnik a mezőgazdaságnál. A kistérségben a termőföld minősége rendkívül nagy változatosságot mutat. A szántók aránya az alacsonyabb, az
erdőké és a nádasé pedig magasabb az országos átlagnál. Az erdők és nádasok
az ökoturizmus kapcsán tesznek majd szert jelentőségre. A viszonylag nagyarányú erdős terület felén az állami tulajdonú SEFAG Rt., a másik felén pedig magánvállalkozások folyatatnak erdőgazdálkodást. A szántóföldi gazdálkodás vegyes
képet mutat: néhány megmaradt szövetkezet, társas gazdálkodások, egyéni gazdálkodók és őstermelők folytatnak gazdálkodást. A marcali kistérség területének
nagy része a dél-balatoni borvidékhez tartozik. A legjobb minőségű szőlőföldek a
Marcali-háton találhatók, de a térség más vidékein is fellelhetők kisebb ültetvények. A 0,5-1 hektáros földterületeken folyó zöldség- és gyümölcstermesztés főleg csak a jövedelem-kiegészítés célját szolgálja. A legjellemzőbb gyümölcsök az
alma, a szilva, a meggy, a málna, a feketeribizli és a szeder. Az állattartás folyamatosan csökken, egy-két tehenészeten és sertésfeldolgozón kívül néhány magángazda tenyészt állatokat. Talán a legjelentősebb a méhészet, mely a természeti adottságokra, a tradíciókra és a turizmusra épül. A térség kiváló adottságokkal
rendelkezik az édesvizi haltartás számára, azonban halastavak nagy része kihasználatlan, kivéve a Somogy Természetvédelmi Szervezet kezelésében lévőket.
A mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozottságának szintje alacsony, a
meglévő feldolgozóipar főleg Marcaliban koncentrálódik.
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Marcali járás összehasonlító adatai
Települések száma

0-14

Járás

Járások

székhelye

Terület, Népsűrűség,
Összesen

km2

Ebből: város

fő/km2

Lakónépesség az év
végén, fő

15-64

65-

Rendszeres

Népesség

szociális se-

számának

gélyben része-

változása

évesek aránya, %

sítettek átlagos
száma ezer

2001=100,0

lakosra
Barcsi járás

Barcs

26

1

696

33,9

23 613

-12,1

14,9

69,3

15,8

13,0

Csurgó

18

1

496

33,4

16 594

-12,5

14,3

68,5

17,2

9,8

Fonyód

21

4

645

52,6

33 962

-6,2

12,8

67,9

19,3

6,3

Kaposvár

78

4

1 591

75,3

119 904

-4,0

14,3

68,9

16,8

7,3

Marcali

37

1

904

37,9

34 234

-8,3

13,7

67,8

18,5

7,7

Nagyatád

18

1

647

39,6

25 609

-10,5

14,6

68,6

16,8

13,1

Siófok

23

3

628

78,4

49 218

0,5

13,1

68,5

18,5

5,0

Tab

24

1

427

29,8

12 716

-14,8

13,2

67,1

19,7

11,4

245

16

6 036

52,3

315 850

-6,2

13,9

68,5

17,6

8,1

Csurgói
járás
Fonyódi
járás
Kaposvári járás
Marcali
járás
Nagyatádi járás
Siófoki
járás
Tabi járás
Összesen
KSH2011

Tartósan (legalább 12

Járások

Nyilvántartott álláskeresők

hónapja folyamatosan)

Egy adófizetőre jutó sze-

aránya a munkavállalási

nyilvántartott álláskeresők

mélyi jövedelemadó alapot

korú népességből, %

aránya a munkavállalási

képező jövedelem, ezer Ft

korú népességből, %
Barcsi járás

16,8

3,0

1 243

Csurgói járás

16,5

4,0

1 267

Fonyódi járás

11,9

2,8

1 216

Kaposvári járás

10,4

2,9

1 496

Marcali járás

11,1

2,6

1 300

Nagyatádi járás

14,1

3,5

1 285

Siófoki járás

7,9

1,5

1 549

Tabi járás

13,0

3,2

1 254

Összesen
KSH 2011

11,5

2,7

1 396
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Marcali a Balatontól 15 km-re, a Belső-Somogyban található Marcali-hátságon
fekszik. A település minden égtáj felől megközelíthető a barcsi határátkelőig. A
várostól mintegy 10 km-re halad az M7-es autópálya, így közlekedési szempontból
elmondható, hogy Marcali jó pozíciót tölt be. Az Országos Közútfejlesztési Programban megjelöltek szerint kivitelezésre kerül egy új kétszámjegyű főút, amely
Marcali területét metszi, ezzel a város elérhetősége tovább javul. Keletről Öreglak,
nyugatról Zalakomár felől juthatunk a városba. Autóbusszal átszállás nélkül érhető
el Budapest, a régiós központ, Pécs és a megyeszékhely, Kaposvár. A város területe 101,5 km2, lakosainak száma a 2013. december 31. állapot szerint 11.840 fő,
ezzel Somogy megye harmadik legnépesebb városa Kaposvár és Siófok után. A
megye lakónépességének közel 4%-át teszi ki a város népessége. A 38 települést
magába foglaló Marcali Kistérség lakossága közel 37 ezer fő; Marcali térségi központként kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik, a városi és a kistérségi lakosokon kívül jelentős az oktatási, egészségügyi, közigazgatási szolgáltatásokat igénybe vevők száma. A település ma is a mikrotáj gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási, egészségügyi, valamint kulturális centruma;
Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkezők aránya Marcaliban 11%, amely a
gazdaságilag aktív népesség 18%-át jelenti; Középfokú iskolai végzettség, érettségi nélküli, szakmai oklevéllel rendelkezők aránya Marcaliban 21%, amely a gazdaságilag aktív népességen belül 33%;
Marcaliban 2012-ben több mint 1800 regisztrált vállalkozás működött, amelynek
közel 30%-a a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági
ágakban működött. Az utóbbi években jelentős volt az egyéni vállalkozások számának növekedése.
A legjelentősebb vállalkozások és iparágak:
A Concordia Rt. az Industrie Elektrik Kft. ZIEHL ABEGG Marcali Kft. VT EPMA
Zrt.;a NOA Kft.,
IKR Agrokémiai Kft. Bábolna Marcali Fióktelepe. a Marylla Kft. Tekla Kft. Sole-Mizo
Zrt. a Marcali Agráripari Rt.,
A lakosság körében jellemző a sertés és a nyúltenyésztés. Marcaliban és környékén 250 méhész dolgozik. Haltenyésztéssel a víztározóban, a környék halastavaiban, a Balatoni Halászati Rt. és egyéni bérlők a környék halastavaiban foglalkoznak.
Marcali városa a Balaton közelsége és a 68. számú közúti forgalma miatt levegőjét
tekintve jelentős terhelésnek van kitéve, de a nagyobb zöldterületek közelsége,
valamint a kedvező északnyugati szélirány viszonylag tisztán tartja a város levegőjét; Ennek érdekében 2014-ben a 68-as számú út marcali szakaszán az elkerülő út
meg fog valósulni, ezáltal a városon áthaladó közúti forgalom és zajterhelés is
kisebb lesz;
A város a vízellátó bázisát a nyirádi karsztvíz képezi. Az ivóvíz ellátás tartósan
megoldott és minősége is megfelelő; Az elmúlt években a város csatornahálózata
a gyótapusztai és a horvátkúti városrészek kivételével közel 100%-ban kiépült,
ezáltal a felszíni vizek minősége sokat javult; A város területén megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, több ponton alakítottak ki hulladékgyűjtő szigeteket; A város
szennyvízcsatornával való ellátottsága 95%-os. A Dél-Balatoni szennyvíz-projekt
keretében a városban egy új korszerű technológiával ellátott szennyvíztelep fog
létesülni, valamint várhatóan 2014-ben elkészül a horvátkúti csatornarendszer is.

15

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A 2/2007. (I. 18.) Korm. rendelettel módosított, az "Ipari Park" címről és az ipari
parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről szóló 186/2005. (IX. 13.)
Korm. rendelet
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
1703/2013. (X. 8.) Korm. határozata az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–
2022) elfogadásáról
852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról
852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2012. június
18.)
3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről
57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba hozata¬lának, valamint
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól
668/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági
ellenőrzéséről
47/2011. (V. 31.) VM rendelete az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és –
értékesítés feltételeiről
228/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről,működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról
Útmutató a HACCP elveken alapuló eljárások végrehajtása és a HACCP elvek
végrehajtása egyszerűsítéséhez egyes élelmiszeripari vállalatoknál (2005.!)
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eu-utmutatok
Egyszerűsített HACCP elveken alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítás
vendéglátó, közétkeztető üzemekben (2004.):
http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_47/rek5/68/HACCP_VENDEGLATAS.pdf
A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról37/2014. (IV. 30.) EMMI
A zöldség-gyümölcs termelõi- értékesítõ szervezetek támogatásáról
A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes
mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről) szóló1234/2007/EK tanácsi rendelet(2012. október 3-i egységes szerkezetben)
Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
(2012. október 26-i egységes szerkezetben)
A gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az
1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló
1580/2007/EK bizottsági rendelet(2011. jan. 1-i egységes szerkezetben)
„A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló150/2012 (XII. 28.) VM rendelet és a rendelet mellékletei
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.)
FVM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló
105/2011. (XI. 10.) VM rendelet
A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai
Mezőgazdasági Garancia alapból finanszírozott különleges támogatásának igény-
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bevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM
rendelet
67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet
543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
 Az Új Széchenyi Terv
kitűzött céljai és prioritásai között szerepel az üzleti infrastruktúra és inkubációs
szolgáltatások, az üzleti környezet fejlesztése a magyar KKV-k versenyképességének növelése érdekében. Ennek megvalósításához járulnak hozzá az ipari parkok, a betelepült vállalkozások számára nyújtott – fejlődést elősegítő – szolgáltatásokban megvalósuló háttér és kedvező fejlesztési környezet biztosításával.
Az „Ipari Park” cím elnyerésének és viselésének követelményeit az ipari parkokról
szóló 297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szabályozza. Az ipari park céljára kialakított területnek legalább 20 hektár nagyságúnak kell lennie, amely törzsterületből
vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll. Az ipari park címet a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján – minden év április 30-ig kiírt pályázat keretében
– lehet megszerezni. A pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozásnak a tervezett ipari park területén kell működni, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fő kell, hogy legyen.
Az ipari park címet viselő szervezet pályázatával és az ipari park cím megszerzésével vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől
számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 500 fő lesz. Az ipari park cím önmagában pénzügyi támogatást nem jelent, azonban több uniós pályázati forrás elérhetőségének feltétele
az ipari park formában történő működés.
A Kormány az ipari parkok létesítésének és működtetésének elősegítése érdekében, 1464/2011 (XII. 22.) határozatával létrehozta az Ipari Park Tanácsot, mely az
iparügyekért felelős miniszter ipari parkokkal kapcsolatos döntéseiben közreműködő javaslattevő, véleményező és tanácsadó testület.
 Nemzeti Vidékstratégia
 Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia:
A stratégia a következő problémák megoldását célozza:
A fejlődés beindításához szükséges a folyamatosan rendelkezésre álló egységes
minőségű árualapok növelése, amit csak a technikai- és technológiai fejlesztések
és korszerűsítések tudnak megteremteni. A fejlesztések hatékonyságát viszont
csak az ágazati kutatás és független szaktanácsadás rendszerének újjáépítésével
és működtetésével lehet garantálni az áru előállítás fejlesztésének elmaradása
miatt a magyar zöldség-gyümölcs termékekből évek óta általános árualaphiány
tapasztalható, mely fokozatosan a még meglévő piacaink ellátását is veszélyezteti;
További probléma, hogy a meglévő áruk kezeléséhez használt postharvest technológia és logisztika is hiányosságokkal küzd, ami miatt alacsony a megfelelő
osztályozottságú és csomagolt termékek aránya. A piacaink újjáépítésében és
fejlesztésében pontosan meg kell határozni a tömegpiaci és a réspiaci termékköröket és időszakokat és erre kell tudatos marketing stratégiát építeni. kedvezőtlen
adópolitika és az őstermelői rendszer miatt más ágazatokhoz képest is különösen
magas a fekete gazdaság aránya, ami a termelői szervezetek és csoportok működését is negatívan érinti; A piaci átláthatóság javítása mellett a termelői szerveze-
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tek piaci esélyegyenlőségének megteremtése és a vonzóképességének növelése
érdekében is szükséges a jelenlegi kedvezőtlen adó- és foglalkoztatáspolitika
megváltoztatása,valamint a rendelkezésre álló támogatási és egyéb eszközökkel
ezen szervezetek és tagjaik kiemelt preferálása mert a feketegazdaság jelenlegi
magas szintje az egyik legfőbb akadálya a fejlődésnek. Szükséges továbbá az EU
által nem elvárt és a fejlődés útjában álló bürokratikus rendszerek lebontása,
Szükséges a zöldség-gyümölcs ágazatban zajló termelési és kereskedelmi, piaci
folyamatok nyomon követéséhez és értékeléséhez a teljes ágazatra kiterjedő kötelező adatszolgáltatási és informatikai rendszer kiépítése és működtetése, mely a
piac átláthatóságának javítása mellett naprakész adatokat és információkat nyújt a
szakmai és gazdaságpolitikai döntésekhez;
A pénzügyi, finanszírozási környezetre jellemző a megfizethető hitelek hiánya,
mely egyértelműen a fejlesztések ellen hat, pedig a végrehajtandó fejlesztések
jelentős feladatokat és pénzügyi terheket rónak az ágazat szereplőire, amihez a
jelenleginél lényegesen rugalmasabb és olcsóbb finanszírozási háttér megteremtése lenne szükséges; Ahhoz, hogy a különböző jogcímeken kifizetett támogatások segítségével megvalósuló termelő beruházások és fejlesztések megfelelően
hasznosuljanak, elengedhetetlen, hogy a jelenlegi alacsony marketing aktivitás,
mind ágazati, mind pedig a termékek szintjén erőteljes lendületet kapjon. Ezen
belül fontos feladat az integrált módszerekkel előállított termékek kiemelt megkülönböztetése és promóciója; Az alacsony minőségű dömping- és importáru piactorzító hatásának csökkentése érdekében jelentősen növelni szükséges a hivatalos minőség-ellenőrzések számát és területét, amihez az ellenőrző hatóság költségvetését és állományát is fejleszteni szükséges. A jelenlegi minőségellenőrzések – hasonlóan más adó- és gazdálkodási ellenőrzésekhez – szinte kizárólag a látható gazdasági szférában tevékenykedő cégekre terjednek ki, míg a
hivatalos kereskedelmi csatornákon kívül álló un. láthatatlan cégekre és vállalkozókra nem.
A stratégia legszükségesebb fejlesztéseket az alábbiakban jelöli ki.
A termelői érdekeltség megteremtéséhez szükséges a jelenlegi jövedelemalapú
adózás helyett a területalapú adózás és a hozzá kötődő kedvezményes termelői
forgóalap hitelezés rendszerének kialakítása; El kell indítani a hosszú távú, a beruházók szempontjából tervezhető kertészeti fejlesztési programokat, mert a jelenlegi negatív folyamatokat csak a termelésfejlesztés és az árukínálatunk jelentős
bővülése képes megfordítani; A termelésbővüléssel együtt járó foglalkoztatás bővüléshez t a mezőgazdasági foglalkoztatás sajátosságait teljes mértékben figyelembe vevő speciális foglalkoztatási szabályok szükségesek; A termelői érdekeltség megteremtése mellett minden eszközzel segíteni kell a TÉSZ-ek versenyképes működését; A támogatások garantáltan hatékony felhasználása érdekében
egy új kockázatelemzési és ellenőrzési rendszer kialakítása szükséges, mely objektív kritériumrendszerként, szempontrendszerként szolgálhat a TÉSZek és a
hatóság számára egyaránt;.Az ágazati sikerek eléréséhez elengedhetetlenek az
előző pontokban részletezett intézkedések, mert piacképes árukínálatot eredményeznek. Ezt az árukínálatot meg kell védeni az olcsó import piacromboló hatásától. Erre a minőségellenőrzés fejlesztése és egy komplex integrált minőségügyi
rendszer kiépítése szükséges; A bővülő magyar zöldség-gyümölcs árukínálat belső és külső piacainak bővítését csak célzott fogyasztásösztönző és termékmarketing programokkal lehet elérni; A legsürgetőbb lépések sikeres végrehajtása jelentősen növeli az ágazat átláthatóságát, termelési értékét és ezzel együtt a vidéki
eltartó képességet, de nagymértékben hozzájárul a feketegazdaság elleni küzdelemhez is. Mindezek lehetőséget teremtenek a teljes magyar zöldség-gyümölcs
ágazat felemelkedésének

18

4 A fejlesztési projektindoklása
A projekt megvalósulását a helyi közösségek belső kohéziójának megszűnése,
fellazulása, a közösség-hiány káros következményeinek felismerése, a helyi adottságoknak megfelelő termékek eltűnése, a helyi piacok felszámolódása, a bevásárlóközpontok teljes térnyerése indokolja. A lakosság egyre nagyobb része kiszorul
a vásárlói körből, a szegénységi küszöb alá szorul. További problémát jelent a
kisüzem, a háztáji termelés elsorvadása, az önellátás, önfenntartó képesség megszűnése, szociális és a költségvetési teher túlzottá válása, az agrárágazat különállása, a vidékfejlesztés leszűkített értelmezése és a mezőgazdasági termékfeldolgozás szinte teljes hiánya. A lehetőségektől messze elmaradó élelmiszeripar következtében az ipari parkok kissé szükségtelenek és elszigeteltek maradtak a döntően agrárkarakterű térségekben. A helyi potenciálok között a meglévő vállalkozások fejlődési lehetőségei, valamint a helyi alapanyagbázisokra épülő fejlesztések
szerepelnek. Az elmaradott térségek mezőgazdasága alapanyagbázissal szolgálhat az élelmiszerfeldolgozó-iparnak. A mezőgazdaság legnagyobb munkahely
teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor. Magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi szerepe van a vidékfejlesztésben.
A projekt a következő problémák megoldásában segíthet:
Nagy méret és jövedelmezőség különbségek a termelők között, az ágazati kutatás
és független szaktanácsadás hiánya, általános árualaphiány, a postharvest technológia és a logisztikai hiányosságok miatt alacsony a megfelelő osztályozottságú
és csomagolt áru aránya, az árukoncentráció hiánya és az értékesítés szervezetlensége, gyenge marketingtevékenység, gyenge és nem teljes körű minőségellenőrzés, megbízható információk, statisztika hiánya.
A problémák megoldásában segíthet, hogy a térség rendelkezik termesztési hagyományokkal, szakértelemmel, kedvezőek az ökológiai-, klimatikus adottságok,
korszerű fajták és technológiák rendelkezésre állnak, Export piacok közel vannak,
kiválóak a logisztikai adottságok. Szakmai szervezetek megléte, projektben való
részvétele.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz
Prioritásokhoz és intézkedésekhez való illeszkedés bemutatása
A projekt kapcsolódik a megyei területfejlesztési stratégia átfogó céljai közül
I. Átfogó célhoz, mely a rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése
a megye munkaképes-korú lakosságának minél nagyobb része rendelkezzen
megfelelő munkahellyel és ennek eredményeként a megélhetést biztosító jövedelemmel
II. Átfogó célhoz, mely megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével
A projekt kapcsolódik a megyei területfejlesztési specifikus céljai közül
1. Tematikus specifikus célhoz, mely a piaci igényekre választ adó vállalkozói
szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése
A megyében működő vállalkozások fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás
területén, melyet tovább kell erősíteni. Az agrár-jellegből adódóan a hagyományokon alapuló zöldség- és gyümölcstermesztést, a kertészeti ágazat növekedését
(kihasználva a termálvíz-kincset is), jövedelemtermelő képességének javítását
célzó, különösen az innovatív eszközök, technológiák alkalmazásán alapuló fejlesztések támogatásával ösztönözni kell
3. Tematikus specifikus célhoz, mely helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása
A helyben megtalálható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg
kell teremteni a helyi termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, ösztönözni kell a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseit. A zöldség- és gyümölcstermelés hagyományainak újraélesztését helyi közösségi szinten is szorgalmazni, ösztönözni kell
5. Tematikus specifikus célhoz, mely az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése
A megyei városhálózat erősítése érdekében cél a városok, különösen a járási központok foglalkoztató (üzleti) és szolgáltató funkcióinak megerősítése
A prioritások közül kiemelten kapcsolódik az
I. prioritáshoz: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése
és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése, melyben kiemelt intézkedésként jelenik meg a feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése.
Ezen belül pedig az alábbi intézkedésekhez:
- A helyi/térségi termelésre alapozott feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése;
- Tudástranszfer és innováció előmozdítása a mező-és erdőgazdaságban;
- A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetrendszer támogatása;
II. prioritás: Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipariés szolgáltató szektorban, melyhez kapcsolódó indikatív intézkedések az alábbiakban határozhatóak meg:
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Üzleti infrastruktúra fejlesztése, mely kiterjed a kis- és középvállalkozások beruházási szükségleteinek támogatására, valamint a vállalkozásokat segítő intézményrendszer (önkormányzat, ipari park, civil szervezetek, kamarák, stb.) beruházásösztönző tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések támogatására.
Foglalkoztatás-bővítő programok támogatása az ipari- és szolgáltató szektorban.
Vállalkozások együttműködésének támogatása, mind egyes ágazatokban vertikális
és horizontális kapcsolatok erősítéséve.
Ezen belül pedig az alábbi intézkedésekhez:
- A megye adottságaira építő KKV-k jövedelemtermelő képességének javítását és a foglalkoztatottság növelését szolgáló fejlesztéseinek támogatása;
- Meglévő ipari parkok telephelyfejlesztése, technikai színvonaluk növelése (Barcs, Csurgó, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok);
VII. prioritáshoz: Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális
rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés, ezen belül kiemelten a
településfejlesztéshez kapcsolódóan a megye városhálózatának megerősítését a
városok, különösen a járás központok foglalkoztató és szolgáltatási funkcióinak
megerősítésével célhoz.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
Projekt illeszkedése a TOP-hoz
A TOP a belső erőforrásokra épülő, munkahelyteremtést szolgáló helyi gazdaságfejlesztési törekvések fő színtere. A prioritástengely az önkormányzatok által hatékonyan szervezhető helyi gazdaságfejlesztést és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatás ösztönzést célozza.
A projekt az alábbi TOP prioritásokhoz kapcsolódik:
1 Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók
Az intézkedés az önkormányzati többségi tulajdonú iparterületek, ipari parkok,
technológiai parkok, inkubátorházak, logisztikai központok szolgáltatásfejlesztésére és a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítésére, iparterületek kialakítására, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák
fejlesztésére fókuszál. Elsősorban a meglévő kapacitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása a cél. Új iparterületek kialakításán túl, egyéb új üzleti infrastruktúra létesítése csak kivételes esetben lehetséges.
Az üzleti infrastruktúra fejlesztések kijelölésekor fontos a területi szinergia, például
az elérhetőség biztosítása, továbbá a megyei, és városfejlesztési irányokhoz való
illeszkedés. E fejlesztéseken keresztül növekszik az üzleti infrastruktúrát igénybe
vevő kkv-k száma, illetve a vállalkozások magasabb minőségű és szélesebb körű
szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, így nő a versenyképességük. Ezáltal
növekszik a foglalkoztatottság.
Az intézkedés keretében helyet kap a vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztési akcióival összhangban, azokkal komplementer módon. A helyi termékekhez, rövid ellátási láncokhoz
kapcsolódó logisztikai fejlesztések (pl. raktár kapacitások bővítése, hűtőházak kialakítása, a helyi termékek számára piaci terület kialakítása és biztosítása stb.)
eredményeként a mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása valósul
meg. Ezáltal javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon
munkahelymegőrzést, illetve –teremtést eredményezhet, és hozzájárul a városvidék együttműködés erősítéséhez
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5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt célja:
- A termelés, feldolgozás piaci pozícióinak javítása a megyén belül, országosan és az export-piacokon.
- Az alapanyag-szállító szerep mérséklése, a megye által előállított termékek
körének bővülése, a feldolgozottság szint növelése.
- Új csomagolási, kiszerelési módok bevezetése, a fogyasztói trendeknek
megfelelő feldolgozási technológiák és termékösszetételek térnyerése.
- Termelő tevékenység keretében újra aktivizálni az önellátó háztáji gazdálkodástól elszokott, képzetlen lakosság meglévő erőforrásait saját és kisközösségi létfenntartása érdekében
- Elindítani egy versenyképességi célú árutermelő folyamatot.
- A kistermelői bázisra épülő, hálózatos területi és piaci együttműködés keretében mindinkább kitölteni a meglévő piaci réseket
- integrálni a hagyományon, természeti tényezőkön alapuló erőforrásokat a
modern kor tudományos eredményeivel és üzleti módszereivel.
- Önellátó jellegű kisüzemi, családi alapú termelés támogatása, megszervezése
- Helyi termékek, szolgáltatások piacának megteremtése; egymásnak termelés és szolgáltatás, az erőforrások „rendszeren belül” tartása (elsősorban
élelmiszer-termelés)
- Alternatív mezőgazdaság: speciális, kisüzemben is előállítható, réspiacokat
célzó termékek kiválasztása
- Helyi szolgáltatások piacának fejlesztése
- Termelési és szolgáltatási integrációk, együttműködések, hálózatok építése
- A meglévő ipari parkok, logisztikai központok, innovációs központok elért
eredményeire való támaszkodás, a kihasználatlan kapacitások kiaknázása
- Széles bázison alapuló, tervezett munkamegosztásban működő partnerségi rendszer felállítása
- A meglévő infrastruktúrák jobb kihasználása, a környezethez, helyi igényekhez illeszkedő fejlesztése
- A programmal kapcsolatos felkészítés, oktatás, közösségépítés, szemléletformálás

5.1.4 A projekt konkrét céljai
Konkrétan, kb. 200 termelőt bevonva, minőségi árualapot előállítani és feldolgozni a hűtőházban, majd a keletkezett termékekkel ellátni a Marcali közétkeztetést, a helyi üzletláncokat, kis- és nagykereskedőket. A termelést kiterjeszteni
elsősorban a Marcali járásra, a megye nyugati térségeire, de a feldolgozást
akár az egész megyére is. A Balaton Ker-TÉSZ tagjainak hűtőházi szolgáltatást
nyújtva, akár 500 fő (közvetett és közvetlen) foglalkoztatását is biztosíthatja a
projekt úgy, hogy újrahasznosítja a használaton kívüli földterületeket, háztájit,
kerteket, fejleszti a helyi ipari parki szolgáltatásokat, olcsóbbá teszi a közétkeztetést. A termelésben, a térségben máshol keletkező felesleg feldolgozását is
tervezik. Az innen kikerülő termékek, - együttműködve a megyei agrár centrummal, a védjeggyel minőséget garantálnak, az egységes csomagolóanyag
használatával pedig erősítik a megye ismertségét és megkülönböztethetőségét.
A kiválasztott fajtákkal a megyében a hagyományosan termelt fajtákhoz visszanyúlva
erősíti a kötődést és felszínre hozza a régi tudást. A projekthez kapcsolódó képzések a

fiataloknak is perspektívát nyújtanak. A projekt fontos célja, hogy pár éven belül
önfenntartóvá váljon.

22

5.1.5 A projekt célcsoportja
Agrártermelők (kistermelők, őstermelők, háztájiban termelők,TÉSZ tagok,
kis és nagygazdálkodók) – beszállítói háttér
Az agráripari park dolgozói (hűtőházi munkások, gépkocsivezetők, menedzsment tagjai,stb)
Felvásárlók, kereskedelem, közétkeztetés
Lakosság

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges
előkészítési tevékenységek
Kapcsolat felvétel az agrárium szereplőivel (alapanyag termelők, feldolgozók, TÉSZ-ek, kamara, egyetem, önkormányzatok)
Szervezet felállítása, szakmailag kompetens munkatársak kiválasztása

5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
Rendezési tervben szerepel

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
Közhasznú Kft létrehozása 1-2 hónap
5.2.2.1

A projekt elindításához szükséges engedélyek
Engedélyek

Időigény

Szakhatósági engedélyek (pl. ÁNTSZ,
FM, stb.)

3 hónap

Építési engedély

3 hónap

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Előkészítési tevékenység

Költség

Építési engedélyezési terv készítése

10 000 000

Kiviteli tervek elkészítése

10 000 000

Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége

5 000 000

Összesen:

25 M Ft

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
Előkészítési tevékenység

Időigény

Építési engedélyezési terv készítése

2 hónap

Kiviteli tervek elkészítése

2 hónap
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5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Előkészítés
Szervezet felállítása, menedzsment létrehozása
Olyan szakemberek alkalmazása, akik a termeléstől a feldolgozáson át az értékesítésig szervezik, a munkát, kialakítják annak rendszerét, felmérik a keresletet,
hozzáigazítják a kínálatot, összehangolják a szállításokat, igény szerint átcsoportosítják a foglalkoztatottakat, szervezik az értékesítést, végzik a marketing munkát,
intézik a KFT ügyeit. (agrár, kertész, növényvédős, pénzügyes, koordinátorasszisztens)
5 fő foglalkoztatása
Költség: 79 millió
I. Termeltetés – Kedvezményezettje a Balaton Ker-TÉSZ
A Balaton-ker-TÉSZ több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik, a termelésszervezés, termelés kapcsán. Az egységes rendszerben üzemeltetett árualap előállításhoz ki kell dolgozni a termeléstechnológiát (fajta- talaj- tápanyag) és a növényvédelmi tervet. Utána a felmérések alapján a programban résztvevőket el kell látni
szaporítóanyaggal - vetőmaggal, oltvánnyal. Ki kell alakítani az átvevőpontokatfelvásárlás. Folyamatos szaktanácsadást kell működtetni a minőség érdekében. Ki
kell dolgozni a minőségbiztosítási rendszert.
Kapcsolt projektként az Agrárkamarával és a Széchenyi Zsigmond MG szakközépiskolával közösen el kell indítani egy gyümölcstermesztő és hűtőházi munkás képzést. (OKJ-s akkreditált- modulok rendelkezésre állnak)
Költség: 360 millió Ft
II. Agráripari park– Kedvezményezettje Marcali Város Önkormányzata
Hűtőház-központ kialakítás – elosztás-kiszállítás
A felépíteni kívánt 1500 m2-es hűtőház 3 részre osztható. 5x100 m2-es hűtőkamrákból, 800 m2-es hűtőcsomagoló egységből, és 200 m2 árukiadóból épül fel.
Természetesen a szociális blokk illetve az iroda is hozzá tartozik.
Fagyasztót nem terveznek.
A hűtőkamrákra a hosszú távú tárolás miatt van szükség- a konyhák miatt is. A
Hűtőcsomagoló egységben történik a válogatás, elosztás, csomagolás, majd az
árukiadó részből kerül az áru a szállítójárművekre. A fenti munkák elvégzéséhez
csomagoló- (zacskózó, tálcás), válogató technológiára, anyagmozgató gépekre-2
db targoncára, mérlegekre, komplett számítástechnikára (belső nyilvántartási
rendszer működtetéséhez) van szükség és az állandó illetve cseregöngyölegek is
elengedhetetlenek. Cél a design- csomagoló (CBA, Penny, Lidl)
A göngyölegtároláshoz egy 500 m2-es göngyölegtároló szín megépítése szükséges. A feldolgozó nem csak a „saját”, hanem vásárolt terméket is feldolgoz (TÉSZ
tagok, más megyei termelők, feldolgozók termékeit). A kiszállítást 2 hűtőautó (3,5
t-s) és két sima 3,5 t-s autó biztosítja. A termék elhelyezése és marketingje is innen történik.
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A fenti munkákat felmérések, tervezés, árajánlatkérések, közbeszerzés, engedélyeztetések egészítik ki.
Kapcsolódó projektek. Megyei agrár ernyőprogram, más települések illetve térségek termeltetési, feldolgozói projektjei.
Partnerek: térségben működő üzemek, mint kapcsolt vállalkozások.
Feldolgozás:
Kisüzemek: gyümölcslé gyártók, aszalók, gyümölcsaszalás, lekvár készítés, savanyítás
Nagyüzemek: Anes’ Kft Csurgó- fagyasztás, Shentk és társa Kft Szigetvár- konzerv, Sió Eckes Kft Siófok- gyümölcslé
Költség: 366 millió Ft
III. Közétkeztetés- Konyhatechnológiai felújítások- Kedvezményezettje Marcali Város Önkormányzata
Cél, a konyhák és technológiájuk alkalmassá tétele a kor elvárásainak megfelelő,
kulturált helyszínek, az új előírások, az egészséges étkeztetés biztosítására
tervezés, építés, eszközbeszerzés.
Költség: 15 millió Ft
IV. Logisztikai központ – Kedvezményezettje Marcali Város Önkormányzata
Az Marcali ipari park 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú, teljes infrastruktúrával
ellátott 1,5 ha területén, több 1000 m2 –es csarnok építése, belső mozgatható
fallal, - áram, gáz-fűtés lehetőség biztosítással, mely kisebb inkubátorház jelleggel
működne.
Költség: 80 millió Ft

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
Üzemszerűen működő mezőgazdasági és feldolgozó üzemek. Cél, hogy később
egy szociális szövetkezetté váljon. Nyereséget nem termelő társaság, a foglalkoztatás a cél, nem a haszonszerzés.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
Nonprofit Kft által létrehozott menedzsment: a beruházás elkészülte után kb. 75-80
fő foglalkoztatását tervezik, plusz kb. 20 fő közmunka keretében foglalkoztatott
dolgozóét. Tekintettel arra, hogy a tényleges tevékenység 1 – 1,5. évben kezdődhet meg, a bérköltségeket a projektben 3 évre tervezzük. Bár a projekt a beruházást követő 3. évben önfenntartóvá válik, a 3. évtől új források bevonása válik
szükségessé, vagy növelni kell a hatékonyságot a fenntarthatóság érdekében.
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5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság
2015
Beruházási költség (a)

80 000

Éves működési
költség (b)

27 000 000

2016
721 000 000
26 000 000

2017

- 27 080 000

Nettó jelenérték
(NPV)

- 907 731 272

-747 000 000

2019

2020

2021

n… (15 év)

20 000 000
26 000 000

Éves működési
bevétel (c)
Nettó pénzügyi
pénzáram (c-a-b)

2018

- 46 000 000

140 000 000

140 000 000

140 000 000

220 000 000

130 000 000

120 000 000

120 000 000

135 000 000

130 000 000

130 000 000

- 20 000 000

- 20 000 000

-

5 000 000

- 90 000 000

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
Foglalkoztatás, az emberek önbecsülésének visszaadása. A település környezetének rendezettsége, a kertek újrahasznosítása, és a használaton kívüli önkormányzati épületek felújítása, funkcióval való ellátása. A közétkeztetés egészséges,
helyben termelt áruval történő ellátása, a lakosság, elsősorban a gyermekek egészségi állapotának megőrzése illetve javítása. A munka megbecsülése, fiatalok
helyben tartása, segélyezés csökkenése.

-
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Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
Megfizethető hitelek hiánya, ked- 2
vezőtlen adópolitika, őstermelői
rendszer, bürokrácia,

2

4

Megfelelő tájékoztatás

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Az élelmiszer ágazatban alacsony 2
az együttműködési készség mind
horizontálisan, mind vertikálisan,
csökken a társadalmi-állampolgári
részvétel, a helyi aktivitás

2

4

TÉSZ-ek működésének bemutatása, tájékoztatás

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
A feldolgozók esetében a szigorú 2
előírások maradéktalan betartása
szükséges

2

4

Ellenőrzés

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Sikerül-e pályázni illetve a tevé- 3
kenység bevételéből fenntarthatóvá válik-e a projekt

3

9

Pályázatfigyelés, bevétel növelése a hatékonyság növelésével

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A VOP kiírásai illetve lehatárolása 4
befolyásolhatja a projekt megvalósítását.

4

16

A területhez közel hasonló projek- 3
tek megvalósulása

3

9

Felmérések készítése, elemzések
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7 A fejlesztési projekt tulajdonviszonyainak
bemutatása

Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

038/7

agráripari park

Marcali Város Önkormányzata

038/7

logisztikai központ

Marcali Város Önkormányzata

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
Saját tulajdonú ipari-parki területen valósul meg.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve1
Fejlesztési projekt
megnevezése
Előkészítési projektelem 1

2014

2015

2016

2017

26

26

26

280

20

2018

2019

2020

2021

2022

1
Megvalósítási projektelem 1.
megnevezése

80

Termeltetés szervezés
Megvalósítási projektelem 2.

346

Agráripari park
Megvalósítási projektelem 3.

15

Konyhák , piac felújítása
Megvalósítási projektelem4

80

Logisztikai központ
Összesen:

1

107

747

46

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségöszszeget megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai

A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Fejlesztési projekt
megnevezése

Költségigény
(mFt)

Előkészítési projekt-

Támogatás
intenzitás
(%)

78

elem 1 Menedzsment

100

Önerő
(mFt)

Támogatás
(mFt)
78

-

Előkészítési projekt-

TOP 1.1

TOP 1.1

1

elem 2 Szervezet létre-

100

hozás

1

-

Megvalósítási projekt-

TOP 1.1

elem 1. megnevezése

380

100

346

100

Termeltetés szervezés
Megvalósítási projektelem 2. Agráripari park

380

-

346

-

Megvalósítási projekt-

TOP 1.1

TOP 1.1

elem 3. Konyhák fel-

15

100

80

100

újítása

15

-

Megvalósítási projekt-

TOP 1.1

elem4 Logisztikai
központ
Összesen:

Támogatási
forrás megnevezése

900

100

80

0

900

TOP

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)

2

TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték
(év)

Adatforrás

A támogatott helyi érdekű kisés középvállalkozások száma

db

2013

2500

EMIR

db

2013

500

EMIR

A helyi, térségi együttműködésekbe bevont vállalkozások száma száma

2

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt
output indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó
értékének megadásával szükséges meghatározni.
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9 Kapcsolódó projektek
Piacorientált szakmunkásképzés feltételeinek megteremtése - gyakorlati
oktatással kombinálva: TOP 6.1, 165 millió Ft
Járás logisztikai, szolgáltatási központjában (Marcaliban) található fedett
piac csarnok felújítása, szolgáltatásainak bővítése. A helyi mezőgazdasági
klaszter létrehozása érdekében a piacnak nem csak a vásárlóknak, hanem
az eladóknak is szolgáltatást kell nyújtani. A felújítást követően az épületnek a következő alapfeladatok ellátására kell képesnek lennie: termék felvásárlás, marketing támogatás, szaktanácsadás, értékesítési lánc szervezése. A projekt keretében közvetlenül 2 fő foglalkoztatása valósul meg, a
projekt zárását követően a foglalkoztatottakat az értékesítésben részt vevő
őstermelőknek, önkormányzatoknak kell fenntartani: TOP 1.1, 310 millió
Ft
Megyei agrárernyő projekt- Az agrár- és élelmiszer gazdaság foglalkoztatási potenciáljának fejlesztése Somogy megyében, TOP 1.1
Valamennyi a megyében agrártermelői, feldolgozói, értékesítési, képzési
vagy marketing céllal beadásra kerülő projekt.

Fürdők városa Nagyatádi turizmus
sokoldalú fejlesztése
Nagyatádi kistérség
2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
A projekt keretében a Nagyatádi strand és Gyógyfürdők fejlesztése valósul meg,
amelyeket az önkormányzat tulajdonában álló kft. üzemeltet. A kedvezményezett
Nagyatád Város Önkormányzata.
Az önkormányzat célja térség turisztikai vonzerejének erősítése, az eltöltött
vendégéjszakák számának növelése, új munkahelyek teremtése. A vendégek
igényeinek kielégítése, szolgáltatások bővítése, az IFA növekedése. A turisztikai
beruházás hozzájárul a térség foglakoztatásának növekedéséhez, szolgáltatások
bővítésével további beruházásokat indukálhat a településen.
Fontos kiemelni, hogy a fejlesztés egyik legfontosabb eleme egy olyan tanulmányterv
kidolgozása a fürdő részére, amely hosszútávon, konkrét intézkedések
megfogalmazásával, marketing terv kidolgozásával kialakít egy új arculatot, megszabja
a fejlesztési irányokat.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek és fejlesztések valósulnak meg:
Megalapozó tanulmány készítése
Tervezés
Környezeti hatástanulmány
Engedélyezési eljárás
Gyógyfürdő infrastrukturális beruházásai
Strandfürdő infrastrukturális beruházásai
Eszközök beszerzése
Turisztikai termékek kialakítása, tanulmányterv készítése
Projektmenedzsment
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1. A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:
Fürdők városa – Nagyatádi turizmus sokoldalú
fejlesztése
Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Nagyatád város Önkormányzata
Projektfejlesztés kapcsolattartója
Ormai István
(fő kedvezményezett részéről):
Kapcsolattartó elérhetőségei:
82/504-500
Fejlesztési projekt megnevezése:
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2 A fejlesztési projekt fő kedvezményezett szervezetének
bemutatása
2.1

Kedvezményezett bemutatása

Közjogi testületként a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján, a
polgármesteri hivatal, a képviselő-testület és bizottságai, valamint intézményei
segítségével látja el közigazgatási és önkormányzati feladatait. Az önkormányzaton a
döntéshozatal folyamata az államigazgatásban megszokott mechanizmus alapján
történik. A települést érintő határozatokat a képviselő testület döntése alapján a
polgármester tartja be, a törvényességi felügyeletet a jegyző látja el. Az Önkormányzat
döntéshozó szerve a Képviselő-testület. A testület döntéseit, munkáját négy bizottság
segíti:
Pénzügyi
Városfejlesztési és gazdálkodási Bizottság
Szociális és Egészségügyi
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság.
Az önkormányzat gazdálkodásának alapjait az önkormányzati tulajdon léte, a normatív
állami hozzájárulások, a saját bevételek beszedésének lehetősége határozza meg. Az
önkormányzati bevételek saját bevételekből, átengedett központi adókból, valamint
állami támogatásokból állnak.

2.2

Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai rendelkezésre
álló humán erőforrás állománya

Az önkormányzat által az elmúlt években megvalósított jelentősebb projektek:

Projekt megnevezése

A megvalósítás
időpontja

A projekt
összes
költsége (Ft)

Támogatott Támogatott
projekt
projekt esetén
esetén
pályázati
program
azonosító
neve
szám

JÖVŐKÉPzés - A Nagyatádi
Dél-Dunántúli DDOPKözoktatási Intézmény átfogó
2009. március 3 1 215 353 971 Operatív
3.1.2/2F-2ffejlesztése integrált mikrotérségi 2011. augusztus 30.
Program
2009-0009
központtá
A nagyatádi közoktatás átfogó
innovációja

2009. március 26 91 291 412
2010. augusztus 31.

Társadalmi
Megújulás
Operatív
Program

TÁMOP3.1.4/08/22008-0086

Nagyatád Város
Önkormányzatának
szervezetfejlesztése

2009. július 1 2010. október 31.

Államreform
Operatív
Program

ÁROP-1.A.2/A2008-0201

16 221 400
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Nagyatád, 68 sz.főút, 6809 sz.
ök.út és 6814 sz. ök.utak (Dózsa
Gy. u., Baross G. u. és
Somogyszob u.) csomópont
2009.01.06korszerűsítése, körforgalommá
2010.03.18.
alakítása a közlekedésbiztonsági
helyzet javítása
érdekében.( Sebességcsökkenté
s, gyalogos védelem.)

121 184 423

Dél-Dunántúli
DDOP-5.1.3/COperatív
2008-0017
Program

24 013 150

Társadalmi
Infrastruktúra TIOP-1.1.1Operatív
09/1-2010-0009
Program

36 650 500

Társadalmi
Infrastruktúra TIOP-1.1.1Operatív
07/1-2008-0296
Program

A nagyatádi Ady Endre
Gimnázium informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése

2010. március 1 2011. március 1.

A tanulás új színterei - IKT
eszközökkel a tudás
megszerzéséért

2010. július 31 2011. március 31.

A nagyatádi városközpont
többcélú fejlesztése a
közösségerősítés jegyében

2011.június 24 602 457 036
2013. december 31.

2.3

Dél-Dunántúli
DDOP-4.1.1/AOperatív
2f-2010-0007
Program

Megvalósító projektmenedzsment szervezet

A projekt megvalósításáért egy belső és külső menedzsmenttagokat egyaránt magába
foglaló vegyes menedzsment szervezet lesz a felelős. A belső tagok részvétele a
menedzsmentben a helyismeret, a pályázónál folyó belső kommunikáció miatt teljes
mértékben indokolt. A belső menedzsment tagok finanszírozása nem a projekt
költségvetéséből történik. A külső szakértők bevonása részben a belső tagok
tehermentesítése, valamint a hiányzó megvalósítási gyakorlat miatt szükséges. A külső
menedzsment tanácsadó kiválasztása a közbeszerzési szabályai szerint történik, ezért
jelen tanulmányban a belső projektmenedzsment részletes bemutatására van lehetőség,
a később kiválasztandó külső projektmenedzsment esetében pedig az elvárt
végzettségek, referenciák, valamint a betöltött pozíciók és a feladatok kerülnek
meghatározásra.
Az önkormányzat részéről a projektben résztvevő személyek:
Svégel Gábor –műszaki munkatárs
Képzettsége: építész
Beosztása: Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda, irodavezető (Nagyatád
Polgármesteri Hivatal)
Munkatapasztalat: 20 év munkatapasztalattal rendelkezik, 13 éve dolgozik a
szervezetnél irodavezetőként.
Feladata a projekt megvalósításában a fent megfogalmazottakon túl:
a beruházók és ajánlataik kiválasztásában való részvétel
A műszaki ajánlati dokumentációk összeállítása
A tervezés felügyelete
A szakági tervezőkkel tervegyeztetéseken való együttműködés
Az építés lépéseinek ellenőrzése
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A kivitelezővel a műszaki kooperációs értekezleteken egyeztetések végrehajtása
A kivitelező szerződésben vállalt teljesítésének ellenőrzése
Az ütemekre bontott beruházás műszaki átadás-átvételein való közreműködés
Terület átadás-átvételi folyamat felügyelete, az önkormányzat képviselete
Simonics Georgina – projektkoordinátor/pénzügyi munkatárs
Képzettsége: gazdasági agrármérnök (pénzügy számvitel szakirány)
Beosztása: projektmenedzser (Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, Nagyatád)
Munkatapasztalat: 6 év munkatapasztalattal rendelkezik, 2 éve dolgozik a szervezetnél
Feladata a projekt a fent megfogalmazottakon túl a projekt előkészítésében és
megvalósításában:
A pályázathoz szükséges háttéranyagok biztosítása,
A menedzsment munkájának irányítása, koordinálása
A beruházás, beszerzések, szolgáltatásvásárlás ajánlati dokumentációi
összeállításának koordinációja
Hatósági és közmű üzemeltetői egyeztetések lefolytatása, nyilatkozatok
beszerzése
Pénzügyi elszámolások és kifizetési kérelmek összeállításában való részvétel
kifizetési kérelmek előkészítése
az önkormányzatnál jelentkező a finanszírozással összefüggő adminisztratív és
szervező feladatokat
A fentieken túl az önkormányzat részéről a projekt előkészítésében és
megvalósításában a Pénzügyi Iroda munkatársának/ vezetőjének lesz szerepe. A
pénzügyi munkatárs ellenőrzi és ellen jegyzi a kifizetési kérelmeket, nyomon követi a
projekt pénzügyi előrehaladását. Feladata lesz továbbá a projektmenedzser
iránymutatása alapján a projekthez kapcsolódó szerződések és számlák
önkormányzatnál működő kezelési, nyilvántartási rendszerének működtetése is.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1

Érintett földrajzi terület bemutatása

Nagyatád a Dél-Dunántúli Régióban, Somogy megye déli részén a Barcs és Marcali
közötti összeköttetést biztosító 68-as főút mentén fekszik. Közlekedés-földrajzi helyzete
ennek az útnak köszönhetően közepesnek mondható. Budapesttől a település 230 kmre, a régióközponttól Pécstől 80 km-re, Kaposvártól 50 km-re fekszik. A település
Barcstól 40, a Balatontól 60 km-re található. A vasúti összeköttetés a BudapestGyékényes közötti nemzetközi vasúti folyosó közelsége miatt szintén közepesnek
tekinthető. A településről Somogyszobi átszállással Kaposvár és Budapest, illetve
nemzetközi úti célok is elérhetők.
Nagyatád a Dunántúli dombsághoz tartozó, Belső-Somogy középtáj területén fekszik. A
homokkal borított felszín kőzetanyaga az Ős-Duna hordalékkúpjából származik. A táj
átlagos magassága 171 m. Domborzatát a homok felhalmozódás- és lepusztulás
folyamatai jellemzik.
A terület éghajlatát elsősorban a földrajzi fekvése határozza meg, domborzati tényezők
az éghajlat alakításában kevéssé játszanak szerepet. Két jelentősebb éghajlati hatás
érvényesül atlanti és a mediterrán. Összességében elmondható, hogy Nagyatád
mérsékelten meleg, mérsékelten nedves-nedves éghajlatú.
A település első írásos említése 1190-ből származik, évszázadokig Batthyány birtok volt.
Mátyás uralkodása alatt a település vásár-tartási jogot kapott. A török hódoltság alatt a
város szinte teljesen kihalt, ezt követően horvát és vend telepeseket költöztettek ide a
település birtokosai. A város a 18. században fejlődésnek indult, ehhez a településen
kolostort alapító ferences szerzetesek is hozzájárultak. Ebben az évszázadban a
település ismét vásártartási jogot kapott, mezőváros lett. A megye legjelentősebb
állatvásárait tartották Atádon. A mezővárosi státusz a 19. század végén megszűnt,
Nagyatád ekkor nagyközséggé vált. A város gazdaságának alapjait a mezőgazdaság –
elsősorban az állattartás – mellett a városban megtelepült könnyűipar jelentette. A 30-as
években Nagyatádhoz csatolták a két szomszédos települést is Bodvicát és Henészt. A
II. világháború alatt a város az itt húzódó frontvonal miatt jelentős károkat szenvedett,
épületállományának 70%-a megrongálódott.
A település a 60-70-es években jelentős fejlődésnek indult, az itt működő üzemek
(konzervgyár, cérnagyár) bővítették a kapacitásaikat, valamint a 70-es évek elején egy
házgyárakat gyártó üzem is a városba települt. Nagyatád városi rangot 1971-ben kapott,
lakossága a 70-es évek végére megközelítette a 13000 főt.
Nagyatád állandó népessége az elmúlt években 11000 fő alá csökkent (10700 fő, a
lakónépesség ennél valamivel magasabb. A regionális és országos tendenciákhoz
hasonlóan a település népességszáma az utóbbi időben folyamatos csökkenést mutatott.
Ennek egyik legfőbb oka, hogy hazánk a demográfiai átmenet negyedik szakaszában
van, a születési és halálozási számok tartósan alacsonyan maradnak.
A város területe 70,6 km2. Lakosságszámát tekintve a kisvárosok közé tartozik,
azonban problémái hasonlóak a nagyvárosokéhoz (foglalkoztatás, elvándorlás, stb.). A
település a Rinyamenti kistérség központja, Nagyatádon kívül a környező települések
közül mindössze Lábodon, Görgetegen, Somogyszobon működik nagyobb számban
vállalkozás. Az iparűzési adóból származó bevétel évente 300 millió forint körül alakul a
városban.
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A település jellemzően az agráriumra épülő cégeknek ad otthont, holott fekvése
alkalmassá tenné az ipar fejlődésére, főként a feldolgozóipar területén. Az
infrastrukturális kiépítettsége megfelelőnek mondható, burkolt utak és a
közszolgáltatások mellett a internet, kábel televízió is elérhető.
A város csaknem teljes körűen kiépített infrastruktúrával (víz, szennyvíz, gáz, telefon,
internet, kábel tv, burkolt utak) rendelkezik. A most még hiányzó infrastruktúrát a
jelenleg is folyamatban lévő, a kilenc települést tömörítő Nagyatádi Regionális
Szennyvíztársulás
4,97
milliárdos
beruházásával
orvosolják,
amellyel
a
szennyvízcsatorna-hálózatot építenek ki - többek között - a városban is.
Nyolc vállalkozással működik a város 18 hektáros ipari parkja, a város keleti szélén, a
68-as főút mellett. Az önkormányzat abban segíti a letelepülőket, hogy gyorsított
eljárásban hozza meg a szükséges döntéseket.

3.2

Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A létesítmény üzemeltetése, használata szabályainak meghatározása mellett a
beruházást érintően az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni különösen:
1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről
37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről
74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)
(2010. I. 01)
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről
121/1996. (VII. 24.) Korm. Rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2000. évi törvény a hulladékgazdálkodásról
1996. évi törvény a természet védelméről
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról (BÜFÉ)
A Magyar Fürdőszövetség Wellness ad-hoc bizottsága kidolgozta a
közfürdőkben üzemeltethető wellnessrészlegek minimum követelményeit (2009.
09. 10.)
A töltő-pótvíz kémiai minőségének határértéke kapcsán a 201/2001.(X.25.) Korm.
rendelet
A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013.
évi CLXXIV. törvény
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az
építésügyi hatósági ellenőrzésről
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
A kút létesítése kapcsán 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet és 72/1996. (IV.22.)
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Korm. Rendelet a meghatározó.

3.3

Szakpolitikai háttérbemutatása

A turizmus ágazati jogszabályi hátterét az Országgyűlés alkotja meg, s nagy segítséget
ad és jelentős szerepet tölt be ebben a munkában Országgyűlés Gazdasági Bizottsága,
amelynek feladatkörébe tartozik a turizmus, és az ezzel kapcsolatos előterjesztések,
törvényjavaslatok megvitatása, véleményezése is. A törvényhozás előkészítő
munkájában, a döntések meghozatalát célzó javaslatokat, dokumentumokat a
Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szakállamtitkársága készíti elő. E szervezet
feladata a turisztikai programok kialakítása, intézményrendszerének, támogatási
struktúrájának létrehozása.
A Nemzeti Turisztikai Bizottság ad lehetőséget arra, hogy az állam és a magán, civil
szféra között közvetítsen. A Magyar Turizmus Zrt. pedig a turisztikai ágazat
marketingjéért, arculatáért felelős, népszerűsíti a helyi, regionális, térségi programokat,
attrakciókat, kínálatot – mindezt a Tourinform-irodák közreműködésével.
A 2005-ben elkészült a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia alapján több specifikus
stratégia is készült, amelyek az NTS azon célkitűzéseit részletezik, mint például a
jövedelmezőség, a vonzerők, szálláshelyek bővítése, a vendégfogadás színvonalának
emelése.
A regionális operatív programokban lefektetett fejlesztési célokat is ez
alapján határozták meg.
2014-2024 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció
tervezete szerint által meghatározott operatív célok között van a belföldi turizmus és
értékesítés-ösztönzése, a Kárpát-medencei és nemzeti turisztikai együttműködés
erősítése. Miután a turizmus a gazdasági növekedés egyik letéteményese, és több
szektort is érintve, a hazai kis és középvállalkozásoknak ad esélyt a
munkahelyteremtésre, új piacok teremtésére, valamint beruházások generálására.
A koncepció szerint a magyar turizmust új területek irányában kívánják kiterjeszteni, ami
érinti a szabadidő-gazdaság, az egészségipari szolgáltatásokat is.

11

4 A fejlesztési projekt indoklása
A Balatontól alig 60 kilométerre fekszik Nagyatád a 68-as út mentén. Nagykanizsa és
Kaposvár is valamivel több mint 40 kilométerre van, közel egy óráig tartó utazással
közelíthetőek meg. A településen jelentős szerepet játszik az elvándorlás, ami
elsősorban annak tudható be, hogy kevés a munkahely, a diplomás fiatalok más,
nagyvárosban próbálnak szerencsét. Nagyatád lakosságszáma így csökken, (a 2011-es
népszámlálási adatok szerint) 11.272-en lakják, míg 1990-ben 13179-en éltek a
városban. A regisztrált munkanélküliek száma 2014. II. negyedévben 675 volt. Közülük
ugyanakkor 236 főt tett ki a szakmunkás végzettséggel rendelkező, 198 főnek csak
általános iskolai végzettsége volt, 141 fő pedig 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküli.
Nagyatád hátrányos helyzetű kistérségnek minősül, s látható, hogy a fenti számok is
jelzik, hogy miért kaphatta ezt a besorolást. Rengeteg mikrovállalkozás jellemzi (2012ben) 1-9 főt foglalkoztató egyéni- és társas vállalkozásból 1486 működött a településen,
miközben 500 főnél nagyobb foglalkoztató egy sem volt, és mindössze 12 50-249 főt
foglalkoztató egyéni, illetve társas vállalkozás létezett. A legnagyobb foglalkoztató a
városban az önkormányzat.
A turisztikai potenciál a jelenlegi adatok szerint és a város méretéhez mérten is jónak
mondható. A településen 2012-ben a vendégéjszakák száma a kempingekben 4255, a
kereskedelmi szálláshelyeken 10433, a panziókban 137, míg a szállodákban 6041.
A gazdasági válság rányomta a bélyegét az elmúlt években a tendenciákra, hiszen
2008-tól (17.963) 2011-ig (12.042) csökkent a vendégéjszakák száma a településen,
ami párosult azzal is, hogy kevesebb vendég érkezett, akik kevesebb időt töltöttek el a
településen.
A turisztikai vonzerő fejlesztése magával hozhatja ennek a negatív tendenciának a
megfordítását és több adóbevételhez juttathatja a várost.
Külön kiemelhető, hogy a termál kemping közvetlenül a városi termálfürdő mellett
helyezkedik, ahonnan szabadon járhatnak át a vendégek a fürdőbe kedvezményes
jeggyel. A kemping három hektáros területén 150 kiépített lakókocsi- és sátorhely várja
vendégeket. E mellett háromcsillagos hotelek (két szállodában 162 férőhely) áll
rendelkezésre, de panziók is működnek, de magánszállásokat is kiadnak, a településen
így a turizmus munkalehetőséget teremt. Közvetve hozzájárulhat ahhoz, hogy az
éttermekben, vendéglátóhelyeken, a turistákra épülő szolgáltató vállalkozások is több
bevételhez juthatnak.
A városvezetés két közvélemény kutatást is készített 2010-ben és 2011-ben a
Nagyatádra érkező turisták körében. A felmérésekből az derült ki, hogy a minősített
gyógyvízre épülő két termálfürdő mellett a vonzerőt a város épített és természeti
adottságai adják. Így e két terület fejlesztése a kiemelt cél.
A gondozott parkok, díszes virágágyások a város vonzerejét képezik, s 2006-ban
Nagyatád el is nyerte az „Európa virágos városa” címet Entent Florale Europe
versenyen.
Az évente 80-100 ezer fő közötti vendéggel bíró gyógyfürdő a város közepén lévő
Széchenyi parkban található, amely vadgesztenye fáival, örökzöld növényeivel
különleges hangulatot teremt az ország egyik legjobb gyógyvizével megáldott
termálfürdőjének. A lúgos víz ivókúrára is alkalmas, és az ország minden tájáról lehet
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beutalóval érkezni a fürdőbe. A víz a kopásos csont és ízületi megbetegedések,
gyulladásos mozgásszervi megbetegedések, ízületi gyulladások, sérülések és műtétek
utókezelésére is kiváló. Szintén javallt a nőgyógyászati és urológiai megbetegedésekre,
valamint emésztőrendszeri és anyagcsere problémákra. Több mint húszféle kezelés
folyik az intézményben. A beltéren négy, míg a kültéren két medence várja a látogatókat
az év mindennapján. A gyógyfürdő kapacitása azonban szűkös, holott a belföldi OEP
által finanszírozott vendégek mellett, és a hazai kereskedelmi vendégek mellett németek,
svédek is megfordulnak a fürdőben.
A nem messze fekvő, 2000 fő befogadására alkalmas, hatalmas zöldfelülettel bíró 6
hektáros strandfürdő szintén termálvizet használ, ahol félig fedett termálmedence, 50
méteres úszómedence, élmény- és gyermekmedence áll rendelkezésre. Ezek mellett
strandröplabda-pályák, kisméretű focipálya, és street ball pályák is megtalálhatóak.
Több triatlonversenynek is otthont ad az a fürdő, amelyet 54 ezren keresnek fel évente,
s ahol strandkézilabda és búvárúszós versenyt is rendeznek. A külföldiek közül
jelentősebbnek mondható a horvát turisták, látogatók száma a strandon.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1

A fejlesztési projekt célja

5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
A tervezett projekt illeszkedik a Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció III.
prioritásához: Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése.
A prioritás tartalma: Somogy megye turisztikai versenyképességének javítása, ismert és
kedvelt turisztikai célterületté válásának támogatása a rendelkezésre álló erőforrások és
a megye specifikus termékek, mint kitörési lehetőségek kihasználásával, a szezonalitás
negatív hatásainak csökkentésével. Ezt támogatandó cél a turisztikai mutatók javítása,
mind a látogatók, mind a vendégek és a vendégéjszakák számának, mind az turisták
átlagos tartózkodási idejének és költésének a növelése. Mindezeken keresztül a
turizmus gazdasági hozzájárulásának emelése és a munkahelyteremtés.
A fent meghatározott célok elérése érdekében a prioritás keretében az intézkedések
három jól elkülönülő csoportját szükséges megfogalmazni: az 1. Területi fókuszú
komplex turisztikai termékek innovatív fejlesztése, a 2. Minőségi turisztikai szolgáltatásés vendéglátás-fejlesztés és a 3. Piacra jutást és marketinget hatékonyan támogató
intézményrendszer megerősítése.
A nemzeti turizmus stratégiai dokumentumaiban foglaltakhoz szorosan illeszkedve
szükséges a megyei turisztikai kínálat kiemelt termékeinek és tématerületeinek
(egészség-, vízi, kerékpáros, öko-, gasztronómia és bor-, valamint falusi és agroturizmus)
célzott, a turisztikai magterületekre (Balaton és háttértelepülései, Kaposvár és
vonzáskörzete, Dráva-mente) fókuszált fejlesztése. Mindez jelenti komplex turisztikai
termékek – azaz attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások – létrehozását, és a már
működő turisztikai attrakciók minőségének javítását és szolgáltatásainak bővítését
újszerű, kreatív beavatkozások révén. A megye legfőbb vonzerejét jelentő, kiemelt
fejlesztéseket az intézkedés keretében komplementer egészítik ki az elsősorban a helyi
termékeket előállító, az örökséget megőrző és a hagyományokat ápoló, azokat
turisztikai termékelemekké fejlesztő kis léptékű beavatkozások a vidéki térségekben –
egyaránt hozzájárulva a gazdaság nem mezőgazdasági tevékenységgé történő
diverzifikációjához.
A területi és termék preferenciák alapján megvalósuló attrakciók fejlesztése mellett a
piaci (vendég-) igényeket és a keresletet ténylegesen kielégítő turisztikai szuprastruktúra
(szálláshely-, vendéglátó-, program- és kiegészítő szolgáltatás-kínálat) fejlesztése
ugyanúgy elengedhetetlen. A kapacitások jobb kihasználására törekedve az üzleti célú
szállás- és vendéglátóhelyek mennyiségi fejlesztése helyett a szolgáltatások minőségi
színvonalának emelése kell, hogy elsődlegesen szempont legyen – a hiánypótló
kapacitások létrehozásának lehetőségét természetesen nem kizárva. A vidékies
területeken, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) településein különösen indokolttá
vált a magánszálláshely-kínálat megújítása, így a minőségi fordulatot eredményező
kisebb léptékű támogatások ugyanúgy a második intézkedéshez kapcsolódóan jelennek
meg.
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5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A projekt a jelenlegi tervek szerint a TOP-hoz nem illeszkedik, GINOP-ból vissza
térítendő támogatásból finanszírozható – ez azonban alapjaiban megkérdőjelezi a
projekt finanszírozhatóságát!

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt kistérségi húzó turisztikai vonzerőkhöz, az egészségturisztikai
szolgáltatásokhoz illeszkedve olyan fejlesztéseket tervez, amely területen a térségtelepülés kiváló adottságokkal rendelkezik.
Alapvető célja a térség turisztikai vonzerejének erősítése, az eltöltött vendégéjszakák
számának növelése, új munkahelyek teremtése. A vendégek igényeinek kielégítése,
szolgáltatások bővítése, az IFA növekedése.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
Integrált, egységes fogadó területen megvalósuló komplex turisztikai termékcsomag
kialakítása a természeti, kulturális értékekre, valamint a gyógyvízre, termálvízre
alapozva. A gyógyfürdő fogadóképességének javítása, új szolgáltatások bevezetése, a
infrastrukturális háttér javítása. Strandfürdő vízi attrakcióinak bővítése, javítása.

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt célja elsősorban a belföldi turisták megszólítása, hiszen az elmúlt években, a
gazdasági válság után ismét erősödött ez a szegmens. Ugyanakkor a horvát határ
közelsége miatt a déli szomszédunktól, illetve hagyományos küldő országokból, a német
nyelvterületről érkező turisták. Ezek mellett a fejlesztések a kistérségben élőket is elérik,
hiszen koncepció célja, hogy a város és a térség társadalmi szövetébe beilleszkedjenek,
az itt élők mindennapjaikba is helyet kapjanak a fürdők által nyújtott szolgáltatások.
Lényeges szempont az is, hogy a fiatalabb generációt is elérjék.

5.2

A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek

5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A projekt keretében megvalósuló fejlesztéseket az önkormányzat évek óta tervezi, erre
vonatkozóan előzetes költségfelmérést és terveket is készített.
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5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
A projekt megvalósításához engedélyezési és kiviteli tervek, környezetvédelmi
hatástanulmány készítése is szükséges.

5.2.2.1

A projekt elindításához szükséges engedélyek

Engedélyek
Környezetvédelmi engedély
Vízjogi
létesítési
engedély
és
szakhatósági hozzájárulások
Szakhatósági engedélyek (pl. ÁNTSZ,
FM, stb.)
Építési engedély
5.2.2.2

Időigény
4 hónap
3 hónap
3 hónap
3 hónap

Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Előkészítési tevékenység

Időigény

Tanulmányterv elkészítése
Előzetes környezeti hatásvizsgálat (kútfúrás)
Építési engedélyezési terv és kiviteli terv
készítése
Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége
Összesen:

1 hónap
3 hónap

Költség
(bruttó, 27% áfával)
4 M Ft
3 M Ft

2 hónap

12 M Ft
3 M Ft
22 M Ft

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
A projektek előkészítésének tervezett költségigényét a fenti táblázat mutatja be.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A projektek előkészítésének tervezett költségigényét a fenti táblázat mutatja be.
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5.3

A fejlesztési projekt tartalmi elemei

5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
A projekt keretében Nagyatád termálfürdőinek, ezáltal turizmusának fejlesztése valósul
meg. A két fürdő eltérő célközönséget kíván megszólítani. A gyógyfürdő fejlesztése
révén lehetőség nyílik új szolgáltatások bevezetésére, egyénre szabott terápiák
alkalmazására. A fürdőt célszerű a medical-wellness trendeknek megfelelő irányába
fejleszteni, ennek azonban meg kell teremteni a korszerű infrastrukturális feltételeit. A
strandfürdő esetében a kemping adottságainak kihasználásával, a strand parkjának
fejlesztésével az egyfajta ökotudatos, fenntartható strand létrehozása a cél.
A Nagyatád központjában működő gyógyfürdő esetében a gyógyászati szolgáltatások,
illetve infrastrukturális beruházások valósulnának meg:
kültéri medence bővítése és átalakítása
Élményelemek beépítése
gyermekmedence építése
fedett, üvegpanorámás medence építése
az új gyógyászati részlegnek otthont adó épület felhúzása
a régi fürdőházban új pénztár, előtér
Elhasznált, gyógyászati berendezések cseréje
Új gyógyászati eszközök beszerzése
Sószoba, aromaszoba, terrárium kialakítása
Rönkszauna kialakítása
Új gépészeti rendszer kialakítása
Új termálkút fúrása
A strandfürdő is infrastrukturális fejlesztésre szorul:
Új termálkút fúrása
Új hideg vizes kút fúrása
Fedett termálmedence kialakítása
Élménymedence kialakítása
Új szociális helység építése (öltöző, vizesblokk)
Gyerekmedence felújítása, árnyékoló építése
Strandfürdő öltözőinek felújítása
Díszburkolat felújítása
Térvilágítás, kamerák telepítése
További javaslataink a gyógy és strandfürdő szolgáltatásain alapuló közös
turisztikai/fürdő termékcsomagok kidolgozása, amelyek mindkét intézmény adottságaira
építenek. A strandfürdő esetében kültéri gyermek és felnőtt játszóterek, sporteszközöket
kell telepíteni, amelyek szintén az egészségmegőrzést szolgálják.

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
A projekt tervezett költsége 1 milliárd forint. A kedvezményezett a nagyatádi
önkormányzat, a vissza térítendő támogatásból GINOP keretében finanszírozható.
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5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A Termál- és Gyógyfürdő, valamint a Termál- és Strandfürdő üzemeltetői feladatait 2008
elejétől a Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények látja el, melyet – a tulajdonos és
fenntartó - Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapított. Az
intézmény egységes szervezeti keretek között, önállóan működő költségvetési szervként,
valamint önálló jogi személyként látja el feladatait. Az intézmény vezetője, igazgatója,
valamint a fürdők vezetője, illetve a Tourinform Iroda munkatársai turisztikai, szakmai
tapasztalattal és képzettséggel egyaránt rendelkeznek. A feladataik ellátása során
egyöntetűen a város turisztikai vonzerejének erősítésén, lehetőségeinek kihasználásán
dolgoznak.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága (M Ft)
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

n… (15 év)

Beruházási költség
22
1045
(a)
Éves működési
74,3 74,3 74,3 74,3 74,3
1,3
költség (b)
Éves működési
55
60,5 73,2 82,2 92,3
166,2
bevétel (c)
Nettó pénzügyi
-22 -1045 -19,3 -13,8 -1,1
7,9
18
91,9
pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték
-546
(NPV)
A pénzügyi elemzésben éves működési költségként a hiteltörlesztés költsége is
megjelenik, illetve a különböző karbantartások, pótló beruházások költségei jelennek
meg. A hitel 15 évre, éves 4,5 %-os kamattal számoltunk, továbbá karbantartási
költségek éves szinten 1,3 millió Ft-ot tesznek ki.
A bevételi oldalon a minőségi igények kielégítése, új kínálat megteremtése okán kezdeti
időszak 10-12 %-os felfutását kővetően, egy lassú 3%-os bővüléssel számoltunk.
A nettó jelenérték számítás során 3%-os diszkont rátával kalkulálunk.
Mint látható, a teljes költségre vetítve a projekt nettó jelenértéke jelentős negatívumot
mutat, tehát a projekt megvalósulása vissza nem térítendő támogatás nélkül
pénzügyileg erősen kétséges.

5.4

Társadalmi hasznok, költségek

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés a település és a térség turisztikai potenciálját
növeli. Ez további munkahelyek teremtését, foglalkoztatottság bővülését eredményezi. A
turisztikai szolgáltatások bővülése egyben adóbevételt hozhat, nemcsak közvetlenül a
gyógyfürdő bevételeinek várható növekedésével, hanem az ide érkező turisták
költésével, hiszen a vendéglátás minden területét közvetve pozitívan érinti a beruházás.
Ezzel együtt új munkalehetőségeket teremt, ami az elvándorlásnak is gátat szabhat. A
fejlesztésnek a környezettudatos gondolkodás és egészséges életmódra való
nevelésben is komoly szerepe lehet.
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6 Kockázatok felmérése

Kockázat
megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

Kockázat
Kockázati
hatása (1index (1-25)
5)

Kockázatkezelési
stratégia

Jogi szempontok
Megváltozó jogszabályi
környezet

2

3

6

Új, az ágazatot érintő
nemzeti stratégia
létrehozása

1

3

3

Beruházási határidők
betartása

4

2

8

Hiányzó engedélyek

2

2

4

Folyamatosan követni kell a
törvényalkotási,
rendeletalkotási
folyamatokat
A szakpolitikai háttérben
bekövetkező változások
figyelemmel kísérése
Az alvállalkozói, vállalkozói,
beruházói szerződésekben
szigorú garanciáikat kell
belefoglalni, a várható
jogkövetkezményekkel.
Ezen garanciák betartatása
elengedhetetlen
A projektmenedzsment
csak referenciával
rendelkező, megbízható
szakembereket alkalmaz az
előkészítés során

Társadalmi szempontok
Környezetvédelmi
szempontból kritikus
projektelemek (kútfúrás,
metángáz felhasználás)
kapcsolatos lakossági
tiltakozás
Kommunikációs hibák a
projekt belső
szervezésében,
amelyek a teljes
beruházás kimenetéére
hatással lehetnek

1

1

1

3

1

3

Részletes, és folyamatos
lakossági tájékoztatás, a
nyilvánosság megteremtése
Részletezni kell az adott
részterületek
feladatrendszerét,
felelősségi rendszerét,
pontos és világos eljárás
rendet, információs
csatornákat kell kiépíteni a
bürokratikus akadályok
elkerülése mellett

Környezetvédelmi szempontok
A kútfúrás, és metángáz
felhasználása kapcsán
bekövetkező
környezetkárosítás

1

3

3

Az előzetes engedélyekben
meghatározott
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Pénzügyi, gazdasági, fenntarthatósági szempontok
Körültekintő, a beruházás
Pénzügyi elszámolási
során folyamatosan
viták, a beruházás
ellenőrzött
4
3
12
során felmerülő
munkafolyamatok,
többletköltségek
rendszeres beszámolók
készítése
Marketing, külső
kommunikáció erősítése,
Fürdővendégek száma
turisztikában érdekeltek
kisebb mértékben nő az
2
4
bevonása a projektbe; új
8
elvártnál
piacok (pl. gyógyászati
küldő országok)
megkeresése
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7 A fejlesztési projekt tulajdonviszonyainak bemutatása
Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása
a projekthez

1695

Városi gyógyfürdő

75/7

Termál strand

7.1

A terület tulajdonosa(i)
Nagyatád Város
önkormányzata
Nagyatád Város
önkormányzata

Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések

A fejlesztéssel érintett ingatlanok a kedvezményezett tulajdonában vannak, így a
tulajdonviszonyokkal kapcsolatban nincs szükség intézkedésre.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi ütemezése és
eredménymutatói
8.1

Beruházási költségek

A nagyatádi strand átalakítása, megújítása az előzetes kalkulációk szerint összesen 701
millió forintba kerül. Részletezve: fedett termálmedence építése 250 millió; új szociális
létesítmény 25 millió; új élménymedence 200 millió; új hideg vizes kút létesítése 25 millió;
új termálkút fúrása 120 millió; gyermekmedence bővítése 30 millió; díszburkolat 25 millió;
öltözők felújítása, napozóágyak beszerzése 21 millió; térvilágítás és kamerák
felszerelése 5 millió forintot tesz ki.
A nagyatádi gyógyfürdő átalakítása, szolgáltatásainak bővítése 326 millióba kerül.
Részletezve: 25 méteres medence átalakítása 40 millió; gyógyászati műszerek
beszerzése 20 millió; nyílászárócsere 3 millió; szauna felújítása merülőmedencével 1
millió; öltöző-felújítás 5 millió; új, kulcsos beléptető rendszer 5 millió; úszómesteri fülke
és tusolók 2 millió; új gyógyászati részlegnek otthont adó épület 250 millió forintot tesz ki.
A fentieken túl az előkészítéshez kapcsolódóan a megalapozó tanulmány készítése 4
millió Ft, tervezés 12 millió Ft, környezeti hatástanulmány készítése 3 millió Ft,
engedélyezési eljárás 3 millió Ft.
A projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment 15 millió Ft, Turisztikai
tanulmányterv 3 millió Ft.
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Fejlesztési projekt
megnevezése

2015

Megalapozó tanulmány
készítése

4

Tervezés

12

Környezeti hatástanulmány

3

Engedélyezési eljárás

3

Gyógyfürdő infrastrukturális
beruházásai
Strandfürdő infrastrukturális
beruházásai

2016

2018

2019

2020

2021

2022

305
681

Eszközök beszerzése

41

Turisztikai termékek
kialakítása, tanulmányterv
készítése

3

Projektmenedzsment

15

Összesen:

2017

22

1045
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8.2

A pénzügyi megvalósítás forrásai

A projekt a TOP-ból nem finanszírozható, GINOP keretében vissza térítendő támogatás
keretében finanszírozható, a táblázatban ez önerőként jelenik meg.
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Fejlesztési projekt
megnevezése

Költségigény
(M Ft)

Támogatás
intenzitás
(%)

Önerő
(M Ft)

Támogatás
(M Ft)

Támogatási
forrás
megnevezése

Megalapozó
tanulmány készítése

4

0

4

0

GINOP

Tervezés

12

0

12

0

GINOP

3

0

3

0

GINOP

3

0

3

0

GINOP

305

0

305

0

GINOP

681

0

681

0

GINOP

41

0

41

0

GINOP

3

0

3

0

GINOP

15

0

15

0

GINOP

Környezeti
hatástanulmány
Engedélyezési
eljárás
Gyógyfürdő
infrastrukturális
beruházásai
Strandfürdő
infrastrukturális
beruházásai
Eszközök
beszerzése
Turisztikai termékek
kialakítása,
tanulmányterv
készítése
Projektmenedzsment
Összesen:

8.3

1067

1067

A projekt eredményességének indikátorai

A projekt A TOP-hoz nem kapcsolódik, a GINOP forrásaiból finanszírozható.
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9 Kapcsolódó projektek
A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódnak a térségben tervezett kis léptékű,
elsősorban az ökoturisztikai értékekre alapozott fejlesztések. Ezen a beruházások a
kínálati oldal bővítését célozzák, mind a látnivalókat, mind a vendéglátást tekintve. E
fejlesztések az alábbiak:
Lábodon a Petemalmi Vidrapark-ökoturisztikai információs központ látogatói
infrastruktúrájának fejlesztése keretében az alábbi fejlesztéseket tervezik megvalósítani:
közösségi tér kialakítása
bemutatóterem és kiállítás kialakítása
új vizesblokk kialakítása
A Petemalmi Vidrapark-turisztikai információs központ kialakítása becsült költsége 60
millió, a projektgazda az lábodi önkormányzat. A program EMVA forrásokból
finanszírozható, a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése
cikkely alapján. A vidraparkot jelenleg a Somogy Természetvédelmi Szervezet működteti.
Kisbajomban az ökoturisztikai centrum kialakításának projekt becsült költsége 38,5 millió
Ft. A projekt gazdája a kisbajomi önkormányzat. A tervezett ökoturisztikai centrum
létesítményeinek kialakítása, bővítése keretében az alábbi tevékenységek valósulnak
meg:
nyitott kovácsszín kialakítása kovácsolási bemutatók megtartásához
takarmánytároló és a takarmány-előkészítő állattartási módok bemutatásához
kapcsolódva
régi mezőgazdasági gépeket bemutató terem
2 db 10 fő szállítására alkalmas lovas kocsi beszerzése lószerszámmal
téglajárda kiépítése
napelemes rendszer telepítése
mini malom építése
Somogyszobi Vilma-ház felújítása, rekonstrukciója. A tájházként funkcionáló ingatlan
2003-ban esett át felújításon. Az épületben az eredeti állapotban látható régi paraszti
életet meghatározó a füstös-konyha, kemencével, mely régi használati eszközökkel
került berendezésre. A tájházban eredeti népi bútorokkal berendezett szoba és egy
műhely is működik, ahol a népi kézművességgel ismerkedhetünk meg. A cél itt is a
turisztikai vonzerő bővítése, kisebb felújítással egybekötve.
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Rekortán futópálya kialakítása a Balaton partján

Siófoki járás, 2014. szeptember 15.
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Vezetői összefoglaló
Hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend az aktív életmód, a társadalom
egyre szélesebb köre jár rendszeresen futni. A sportot kedvelők állóképességük öszszemérésére, a közösség erősítésére és a futás népszerűsítésére gyakran rendeznek
amatőr, vagy fél profi versenyeket. Ezeknek a versenyeknek a helyszínéül előszeretettel választanak tiszta levegőjű, szép panorámával rendelkező, természetközeli helyeket. Siófok város rendelkezik az egyik leghosszabb és legértékesebb partszakasszal a
Balaton parti települések közül, mely ideális helyszínt biztosít a futóversenyek számára, amit a közelmúlt rendezvényei is bizonyítanak.
Egyre nagyobb igény jelentkezik a futóversenyek célközönsége, illetve a városba látogató turisták részéről megfelelő sportolásra alkalmas területek, eszközök iránt. Ennek
az igénynek a kielégítésére született meg a jelen előzetes megvalósíthatósági tanulmány tárgyát képező projektjavaslat, ami egy rekortán futópálya, és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények fejlesztésének elképzelését tartalmazza.
Amellett, hogy a térségbe érkező sportolók igényeit kielégíti, a futópálya a városok oktatási intézményei számára is lehetőséget biztosít a tanulók sportoltatására.
A projekt tartalmazza a jelenlegi szabadstrand, és a hozzá kapcsolód sétány területén
megközelítőleg 3,5 km hosszan a sétány rendezését, valamint rekortán felülettel borított futópálya kiépítését. Ezen kívül a projekt eleme még a parti sáv környezetének
rendezése, szemétgyűjtő edényekkel és egyéb utcabútorokkal való ellátása, valamint a
közvilágítás kiépítés is. A projekt részeként új vizesblokkok és öltözőhelyiségek kerülnének kialakításra, melyek a futópályát használó vendégeken kívül a szabadstrand
látogatóinak kiszolgálására is alkalmasak.
A projekt részeként kialakításra kerülnek az érintett parti sávban játszóterek, illetve
kültéri fitneszpark is telepítésre kerül. Előbbi eszközök a strand és a futópálya családos
látogatói számára nyújtanak programlehetőséget, addig a kültéri fitneszpark minden
korosztály számára egyszerű sportolási lehetőséget – a futók számára bemelegítés
lehetősége – kínál. A partszakasz várhatóan megemelkedő látogatottsága indokolja
továbbá a bekötő utcák és parkolóhelyek komplex fejlesztését.
A siófoki szakaszhoz hasonlóan a projekt keretében, vagy a pályázati lehetőségekhez
mérten ahhoz kapcsolódóan Zamárdiban is kiépítésre kerülne egy rövidebb rekortán
futópálya szakasz. A közeljövőben vannak elképzelések a szakaszok összekötésére, a
Balaton körül egyre nagyobb hosszúságban futásra alkalmas infrastruktúra kiépítésére,
további szakaszok bekapcsolására.
A két projektelem együttes összköltsége 882 748 320 Ft.
A projekt célja egy olyan korszerű futópálya kialakítása közvetlenül a Balaton partján
zöldövezeti környezetben, mely sportolási lehetőséget biztosít mind a profi sportolók,
mind a szabadidős tevékenységet kedvelők, mind pedig az oktatási intézmények tanulói számára.
A projekt Somogy Megye Fejlesztési Programjának 3. prioritásához illeszkedik, melynek elnevezése „Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése”. A prioritás intézkedései közül a projekt az elsőhöz, a „Területi fókuszú komplex turisztikai termékek
innovatív fejlesztése” elnevezésű intézkedéshez illeszkedik. A projekt kiemelt helyen
szerepel a Megyei Gazdaságfejlesztési Részdokumentumban.
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A fejlesztési projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 1. prioritásának
2. intézkedéséhez - Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál – illeszkedik. Az 1.2 intézkedés „kiemelkedő beavatkozási területe a turisztikai szolgáltatások fejlesztése.
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program jelenleg még nem tekinthető véglegesnek, továbbra is várhatóak a tartalmában változások. Előzetes információk alapján
fontos megjegyezni, hogy a jelenleg a TOP 1.2 intézkedéshez illesztett turisztikai projektek várhatóan átkerülnek a TOP 2.2 (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) intézkedésének hatálya alá. Ez a változás jelen projekt
illeszthetőségét is befolyásolhatja.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Rekortán futópálya kialakítása a Balaton partján

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Siófok Város Önkormányzata
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Lénárt Márta

Kapcsolattartó elérhetőségei:

lenart.marta@siofok.hu
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2 A fejlesztési projekt főkedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
A fejlesztési projekt a Balaton part egyik legkedveltebb és egyben legjelentősebb településén, Siófokon fog megvalósulni, a kedvezményezett Siófok Város Önkormányzata.
A település 1968 óta rendelkezik városi ranggal, fejlődése ez elmúlt évtizedekben töretlen volt. Siófok a Balaton keleti medencéjének déli oldalán, a Sió-csatorna torkolatánál
fekszik, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyik legjelentősebb települése. A projekt fő
kedvezményezettje mellett egy másik kedvezményezett szervezet megjelölése is szükséges. A Siófokon kiépítendő szakaszon kívül Zamárdi városban is megvalósításra
kerülne egy rekortán futópálya szakasz, melynek kedvezményezettje Zamárdi Város
Önkormányzata.
Siófok Város Önkormányzatának képviselőtestülete 12 tagú; 8-an egyéni választókerületből, 3-an listán kerültek be, a 12. pedig maga a polgármester. A Képviselőtestület
működését 5 szakbizottság felügyeli: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság és a Nemzeti Erőforrás Bizottság.
Siófok az átlagnál több testvérvárossal ápol szoros kapcsolatot: Oulo, Netanya, Gyergyószentmiklós, Walnut Creek, Waldheim, Pärnu és Porec. Ez a 7 város és Siófok a
kultúra, sport és az idegenforgalom területén működnek kiválóan együtt.
A másik kedvezményezett Zamárdi Város Önkormányzata. A város lakónépessége
körülbelül 2500 fő. A képviselőtestület a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül
5 tagból áll. Az Önkormányzat életében fontos szerepet játszik a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Humán Bizottság.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
A projektgazda a projektmenedzsment feladatok elvégzésére nem szeretné külső
szervezet segítségét igénybe venni, ezeket saját erőforrásaival szeretné ellátni. Az
önkormányzat összesen 134 főt foglalkoztat, köztük nagy számban magasan képzett
szakembereket.
Az Önkormányzat az alábbi projektek projektmenedzsmentjét teljes egészében saját
erőforrásaiból valósította meg:
-

DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024
Vilma majori árok kapacitás bővítése
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0079
Hajléktalan ellátás infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek fejlesztése Siófokon
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-

-

-

DDOP-3.1.1-09-2009-0061
Városháza komplex akadálymentesítése
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0019
Hálózatra kapcsolva" A digitális kompetencia fejlesztéséhez szükséges oktatási környezet kialakítása tanulói laptop használattal,
digitális oktatási tartalmak integrálása, elektronikus mérés - értékelés a SIOK Balatonendrédi Általános Iskolában
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0668
Siófok Város Önkormányzata fenntartásában lévő
Intelligens iskolák kialakítása a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése révén
Külsős projektmenedzsment önkormányzati támogatással:
DDOP-3.1.3/D-09-2009-0001
A siófoki Nyitnikék bölcsőde fejlesztése és kapacitás bővítése
DDOP-2.1.1/D-2010-0001
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Siófok Város
Emblematikus jelképében a Víztoronyban
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 Közvilágítás korszerűsítése Siófokon
DDOP-2.1.1/D-2f-2009-0003 Mobil színpad beszerzése Siófok Város Önkormányzata által

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Az Önkormányzat fejlesztési beruházásainak projektmenedzsmentjére a legtöbb esetben nem szokta külső menedzsment segítségét igénybe venni, ezeket a feladatokat
saját belső erőforrásaira támaszkodva oldja meg. Siófok Város Önkormányzatánál
rendelkezésre áll a megfelelően képzett személyi állomány a beszerzések lefolytatására, az elszámolások elkészítésére, valamint az EMIR rendszer megfelelő használata
sem okoz problémát a munkatársak számára. Az előző pontban is látható számos projekt bizonyítja, hogy ezeknek a feladatoknak a megfelelő szintű ellátására maradéktalanul képes Siófok Város saját forrásokból.
A projektmenedzsment ellátásában részt venne a Beruházási és Üzemeltetési Osztály
részéről Fógl Szilvia beruházási és üzemeltetési osztályvezető, Lénárt Márta beruházási ügyintéző, valamint Héjjas Henrietta pénzügyi vezető.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
Siófok a Balaton déli partján fekszik, a Sió-csatorna torkolatának közvetlen közelében.
A település mostani formáját 1960-as években érte el, mikor hozzácsatolták Balatonkilitit Balatonújhellyel és Balatonszabadi part menti területeit. 1968-ban városi rangot
kapott. Rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül, mára a megye második legnagyobb
városa és a Balaton-part legnagyobb települése.
Siófok megközelíthető Budapest és Nagykanizsa felől az M7-es autópályán, vagy a 7es számú főútvonalon, Tamási és Szekszárd felől pedig a 65-ös főútvonalon. Ezenkívül
vasúti vagy vízi úton is megközelíthető és egy repülőtér is található Balatonkilitin.
Siófok a székhelye a Siófoki járásnak, mely 2013-tól létezik jelen formájában. Népessége körülbelül 51 ezer fő, területe 660 km². A járáshoz 3 város – Zamárdi, Balatonföldvár és Siófok- és 21 község tartozik.
Az idegenforgalom Balaton parti fekvéséből adódóan kiemelkedő jelentőségű a település számára, a város jövedelmeinek jelentős része ebből származik. Az 1. ábrán jól
látható, hogy Somogy megye területén az egy főre eső idegenforgalmi adóbevételek a
két Balaton parti kistérség, a Fonyódi és a Siófoki esetében a legmagasabbak. Az idősoros adatokat megvizsgálva ugyan lassan, de folyamatosan emelkedő tendenciáról
számolhatunk be a megfigyelt időszakban.
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1. ábra az 1 főre jutó idegenforgalmi adó (1000 Ft) Somogy megye kistérségeiben (Forrás: TEIR)
A városban eltöltött vendégéjszakák számát vizsgálva (2. ábra) folyamatos ingadozás
figyelhető meg, ugyanakkor még a legalacsonyabb mutatóval rendelkező 2011-es évben is közel 700 ezer vendégéjszakát töltöttek el a településen, ami rendkívül jelentős
szám.
A fenti mutatók is igazolják, hogy Siófok esetében kiemelkedő jelentősége van a turizmusnak, a városnak erre a gazdasági ágra érdemes építenie adottságaiból eredően is.
Mindenképpen fontos azonban a turisztikai kínálat szélesítése, a szezon hosszának
növelése, valamint az időjárás okozta bizonytalanságok által eredményezett vendégszám ingadozásoknak (amit a 2. ábra is jól tükröz) a mérséklése, kiküszöbölése. Ezek-
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nek a céloknak az eléréséhez járulhat hozzá a jelen előzetes megvalósíthatósági tanulmány tárgyát képező fejlesztés kivitelezése is.

2. ábra Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) (Forrás: TEIR)

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
Általános kereskedelmet érintő jogszabályok:
A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 2008. évi LII. törvény az 1997. évi CLV. törvény módosításról
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Adózás rendjéről szóló jogszabályok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CLXXVII. törvény
Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységet érintő jogszabályok:
Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm.
rendelet
Az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII.23.) Korm.
rendelet
20/2007. (II.20.) Korm. rendelet az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről
szóló 213./1996. (XII.23.) rendelet módosításáról
281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről
A szálláshelyek működését érintő jogszabályok:
A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI.
25.) Korm. rendelet
Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
A kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint
a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
31. 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló
45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról
A vendéglátóhelyek működését érintő jogszabályok:
A vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint az ártájékoztatásról szóló
43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
A szakképesítést érintő jogszabályok:
Az idegenvezetésről szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet
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Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet
Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet
Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet
A vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
Egyéb témákban hatályos jogszabályok:
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes
rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásnak és kezelésének részletes szabályairól
szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet

3.3 Szakpolitikai háttér bemutatása
Országos és regionális szinten zajlik a turizmus irányítása különböző térségekben. Az
ágazati működéshez szükséges törvényi kereteket az Országgyűlés alkotja meg (pl.
idegenforgalmi adó). Az Országgyűlés Turisztikai-és sport bizottsága a kormányzati
munka ellenőrző közreműködő szervezete. Véleményező, javaslattevő hatáskörrel
rendelkezik. Az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága dolgozza
ki a turizmus támogatási rendszerét, együttműködést az európai uniós támogatásokkal
megvalósuló turisztikai programok kidolgozásában, szakmai véleményezésében és
felelős a hazai turizmusirányítás cél-, eszköz- és intézményrendszerének kidolgozásáért. A Nemzeti Turisztikai Bizottság a Szakállamtitkárság tanácsadó és döntéselőkészítő testülete, feladata megteremteni a turizmus állami irányítása és a civil szféra
közti egyeztető fórumot.
A Magyar Turizmus Zrt. feladata a hazai turisztikai kínálat piacra vitele versenysemleges módon, az ország, mint desztináció arculatépítése, marketingtevékenysége, regionális és helyi együttműködések elősegítése marketing területén a Tourinform-irodák
segítségével. Projektmenedzsment feladatokért és a kapcsolattartásért a turisztikai
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szolgáltatók és a központi szervek között a Regionális Marketing Igazgatóságok szakértői felelnek.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv célja a lisszaboni célkitűzésekkel együtt tartós
növekedés elérése és a foglalkoztatás bővítése. Az ÚMFT-n belül a ROP-okban található meg pénzügyi támogatás a turisztikai ágazat részére. Ennek oka, hogy a turisztikai attrakciók kizárólag pontszerűen jelennek meg az országban és a régiók sajátosságaihoz köthetők.
Az ÚMFT általános gazdaságfejlesztési irányelveivel összeegyeztethetők a turizmus
szektor sajátosságaival. Egyrészt az innovatív környezet megteremtése nélkülözhetetlen a turizmus szemszögéből is. A KKV-k nagy arányban képviseltetik magukat a turisztikai ágazatban, így a szerepük is nagy a munkahelyteremtésben. Végül a turisztikai ágazatban a különböző infrastrukturális ellátottságok és a szolgáltatások egységesítése multiplikátor hatásai révén hozzájárulnak a gazdaságfejlődéshez.
Magyarországon meghatározásra kerültek tervezési-statisztikai régiók- hat konvergencia és a Közép-magyarországi régió. Ezek az európai uniós statisztikai rendszernek
megfelelően kerültek meghatározásra. A balatoni desztináció kiemelt jelentőségű, így
létrehozták a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet 3 régió egységesítésével: Nyugat-, Középés Dél-Dunántúl. Az Európai Unió társfinanszírozásával létrejött turisztikai fejlesztések
összehangolása kifejezetten fontos a régióhatárokon átnyúló és a három régió BKÜ-n
kívüli területein létrejött beavatkozások vonatkozásában.
A XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007. februárjában készült el. A sportnak fontos szerepe van a mindennapi életben, hiszen hozzájárul a fizikális és mentális egészség
megőrzéséhez. Egy egészségesebb társadalomnak a termelékenysége jóval magasabb és a produktivitás is nő.
A Sportpolitika stratégiai céljai a következők:
életminőség javítása
a sport kapcsolatrendszereinek fejlesztése
egészséges társadalom
sport és tudástársadalom összekapcsolása
harmonikus társadalom, a közösségi kohézió fejlesztése
a sport, mint innovatív tényező – a versenyképesség és a foglalkoztatás növelése
nemzeti és közösségi identitás erősítése
esélyegyenlőség
Kiemelt állami feladat a mindennapos testedzés támogatása, a diákolimpia megújulásának támogatása, a munkahelyi sportolás lehetőségét biztosító ösztönző rendszer
megteremtése és a fair play szellemének megfelelő sportélet kialakítása.
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4 A fejlesztési projekt indoklása
A projekt célja egy olyan korszerű futópálya kialakítása közvetlenül a Balaton partján
zöldövezeti környezetben, mely sportolási lehetőséget biztosít mind a profi sportolók,
mind a szabadidős tevékenységet kedvelők, mind pedig az oktatási intézmények tanulói számára. A kb. 3,5 km hosszúra tervezett futópályán egy futókör megtételével teljesül a maratoni futótáv (42 195 m) egy hatoda, azaz 7032,5 méter. A sportolás során
igénybe lehetne venni a parti sávban található mellékhelyiségeket, illetve ezek kisebb
bővítésével öltözőket, esetleg zuhanyzókat lehet kialakítani, mely tovább növeli a pályát használó sportolók és a strandolók komfortérzetét. Mind a pálya mérete, mind a
meglévő épületek infrastrukturális fejlesztése hozzájárulhat ahhoz, hogy sportversenyek rendezésével a korábban tavasszal és ősszel kevésbé látogatott Balaton parti
rész bekapcsolódjon a balatoni sportrendezvények életébe, ezzel is megnyújtva a korábban csak pár hónapra korlátozódott nyári szezont.
A Galerius fürdő közelsége szintén vonzó lehet a futópályát használók körében.
A pálya kiépítésével a jelenlegi, néhol rossz állapotú 40x40 cm méretű betonlappal
burkolt parti sétány rekonstrukciója is megoldódhat, mely biztonsági és esztétikai
szempontból is időszerű lenne. A futópálya teljes hosszában tervezett közvilágítás nem
csak a sportolók illetve a környéken lakók biztonságérzetét növeli, de ezzel a fejlesztéssel lehetőség teremthető a parton esti rendezvények bonyolítására is.
A sportoláshoz a bemelegítést segítendő kültéri fitnesz parkok elhelyezését tervezi a
projektgazda. A telepített eszközök segítségével egyszerű, mégis minden testrészre
kiterjedő mozgásgyakorlatok végezhetők, a gépek kortól függetlenül használhatók - a
nyári szezon alatt a strandolók is igénybe vehetik.
A futópályára vezető bekötőutcák felújítása parkolók kialakításával szintén nem csak a
sportolók, de a strandolók számára is egy esztétikusabb, kulturáltabb környezet biztosítható.
A projekt megvalósításával létrejön egy profi és amatőr, csoportos és egyéni sportolók
által is használható magas színvonalú sportlétesítmény, mely bekapcsolja a nyári szezonon kívül kissé kihalt partszakaszt a város és a Balaton sportéletébe. Az épületek
fejlesztése és a bekötő utak felújítása, parkolók kiépítése nem csak a sportolók, de a
strandolók komfortérzetét is emeli, ami tovább növeli az idelátogatók elégedettségét. A
közvilágítás kiépítésével erősödik a terület közbiztonsága.
A Siófokon megvalósítandó fő projektelemekhez a járásból kapcsolódik még Zamárdi
hasonló, szintén rekortán futópálya építésére vonatkozó projektje. A projekt indokoltsága hasonló szempontokkal magyarázható, mint Siófok esetében. Szintén a parti
sávban tervezik létrehozni a pályát, kiemelkedő panorámával és környezettel.
A jövőben a Balaton parti települések elképzelései között szerepel egy a tó partvonalán
végighaladó futópálya kiépítése a balatoni bringakörúthoz hasonlóan, ami Európa szerte kuriózumnak számítana. Ennek az alapját teremtheti meg a két településen megépülő futópálya, és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra, melyek összekötésével, tovább folytatásával a jövőben létrejöhetne ez az egyedülálló attrakció, ami hozzájárulna a turisztikai kínálat sokszínűségéhez, és a szezon meghosszabbításához is.
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A projekt indokoltságát alátámasztja, hogy az elmúlt években számos nagy jelentőségű, a futók széles körét megszólító sportrendezvény került megrendezésre a településen. A versenyek közül néhány az alábbiakban látható:
- Wink Maraton Futófesztivál:
X. alkalommal 2013. május 11.
Főszervező:S.O.N. Kft. 7500 Nagyatád, Kossuth u. 1., Soós György
30/5920976 Email: emsoos1@gmail.com
Honlap: http://www.winkmaraton.com/index.php/hu/
A Wink maratonon a résztvevők száma kb. 500-1000 fő/év.
Útvonalterv 2013-ra: http://www.winkmaraton.com/images/terkep.pdf
- BSI Balaton Szupermaraton:
6. Balaton Maraton és félmaraton: 2013. március 21-24
Elérhetőségek: http://www.futanet.hu/cikk/munkatarsaink
"2009 augusztusa óta 75.000 nevezés!"
Honlap: http://www.futanet.hu/cikk/6-bsi-balaton-szupermaraton
Útvonal 2013-ra: http://www.futanet.hu/verseny/2013/bszm/terkep/index.htm
Ugyanez a cég szervezi a novemberi futóversenyt is, ez is mindig két napos
rendezvény:
9. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton volt a 2012. évi, tehát idén lesz a
10.
Beszámolójuk szerint a résztvevők száma 2012-ben: 3748 nevezés
Beszámoló: http://www.futanet.hu/cikk/9-balaton-maraton-esfelmaraton/rekordletszam-a-9-intersport-balaton-maraton-es-felmaratonon
Útvonal
2012-ben:
http://www.futanet.hu/cikk/9-balaton-maraton-es-felmaraton/9balaton-maraton-es-felmaraton-terkepek
Siófok Város Önkormányzata a fejlesztési tervek megfogalmazása, előkészítése során
kérdőíves felmérést végzett, hogy feltérképezze egy esetleges rekortán futópálya iránti
igényeket. A beérkezett kérdőívek alapján az alábbi jelentős futóversenyek a szervezők szándéka szerint a következő években is megrendezésre kerülhetnek: BSI Balaton
Szupermaraton, Balaton Maraton, Ultrabalton, Siófoki Wink Maraton és Félmaraton
Sportfesztivál, Wink Maraton. A fejlesztés megvalósulásával a futók számára biztosítható körülmények jelentősen javulnának, így további versenyek megrendezésére is sor
kerülhet.
A futóversenyeken kívül a nyaralók körében komoly igény jelentkezik a rendszeres
testmozgás megfelelő feltételeinek megteremtésére. A városban tartózkodó turisták
körében jelenleg is közkedvelt helyszín a futásra a Balaton partja, melynek népszerűségét jelentősen növelnék a megvalósítandó fejlesztések.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
A projekt Somogy Megye Fejlesztési Programjának 3. prioritásához illeszkedik,
melynek elnevezése „Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése”. A prioritás
keretében a megyei koncepció 3 intézkedést nevesít, melyek közül jelen fejlesztési
projekt az elsőhöz, a „Területi fókuszú komplex turisztikai termékek innovatív
fejlesztése” elnevezésű intézkedéshez illeszkedik.
A prioritás célja Somogy megye turisztikai versenyképességének javítása, ismert és
kedvelt turisztikai célterületté válásának támogatása a rendelkezésre álló erőforrások
és a megye specifikus termékek, mint kitörési lehetőségek kihasználásával, a szezonalitás negatív hatásainak csökkentésével. Ezt támogatandó célként jelenik meg a turisztikai mutatók javítása (vendégek és vendégéjszakák száma, átlagos tartózkodási idő
és költés). Mindezeken keresztül a turizmus gazdasági hozzájárulásának emelése és a
munkahelyteremtés.
A program 3.1-es intézkedésének célja a megye sajátos értékeire építő, versenyképes,
a turisták igényeinek megfelelő magas minőségű turisztikai termékek, azon belül turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítása és fejlesztése oly módon, hogy a prioritásnál is említett turisztikai mutatók stabilan és fenntartható módon növekedjenek.
A fejlesztési projekt jól illeszkedik a prioritás és az intézkedés céljaihoz. A Balaton partján megépülő rekortán futópálya olyan magas minőségű, innovatív turisztikai terméket
hoz létre, mely a maga nemében egyedülálló vonzerőt teremt a térségben. A pálya
megépülésével szélesítheti a térségbe érkező vendégek körét, megcélozva az egyre
nagyobb számú futó közösségeket. A beruházás a turisztikai mutatók széles körének
javulását vonzhatja maga után, növekedhet a térségbe érkező vendégek és vendégéjszakák száma, az átlagos tartózkodási idő és költés. A megyei program céljai között
kiemelt helyen szerepel a turisztikai szezon meghosszabbítása, amihez a projekt szintén hozzájárulhat. A futó célközönség a nyári hónapokon kívül jellemzően a tavaszi és
az őszi időszakban is aktív.
Az intézkedés fókuszterületei között nevesítésre került a Balaton és háttértelepülései,
így a Siófokon és Zamárdiban megvalósítandó projektelemek az intézkedés területi
fókuszának is megfelelnek.
Az intézkedés keretében támogatható intézkedések között szerepel a Balaton, mint
természeti érték turisztikai célú fejlesztése, valamint innovatív turisztikai termékek létrehozása. A fejlesztési projekt mindkét kategóriához illeszkedik, hiszen egyedi, innovatív turisztikai terméket hoz létre, melynek egyik fő vonzerejét a Balaton természeti környezete és egyedülálló panorámája biztosítja.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A fejlesztési projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program alábbi prioritásához és intézkedéséhez illeszkedik közvetlenül:
- 1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
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1.2 intézkedés: Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál
Az 1.2 intézkedés – „kiemelkedő beavatkozási területe a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, amelyre a területi szereplők részéről is kimagaslóan sok igény jelentkezik.
(…) Reális, valós potenciállal rendelkező, turisztikai attrakciókhoz is kapcsolódó szolgáltatásfejlesztési igényeik támogatásával rejtett „export” valósul meg, hiszen a vonzerők meglátogatásán és turisztikai célú szolgáltatások igénybe vételén túl a turista jelentős fogyasztást generál a helyszínen. Ezzel hozzásegíti a vállalkozásokat és a helyi
lakosságot olyan bevételekhez, amely hozzájárul a helyben maradásukhoz.”
A fejlesztés a Balaton vonzerejét kihasználva, Siófok jelenlegi kínálatát tovább bővítve
valósulna meg, valós potenciállal rendelkező turisztikai attrakciókhoz kapcsolódik. Az
elérni kívánt célok között szerepel a térségbe érkező látogatók és a vendégéjszakák
számának növelése. A turisztikai mutatók javulása a térség önkormányzati és gazdasági szereplői számára egyaránt plusz bevételeket eredményezhet, közvetett munkahelyteremtő hatása is jelentős. Hozzájárulhat a térség gazdaságának fejlesztéséhez,
foglalkoztatási helyzetének javításához, a TOP 1.2-es intézkedéséhez illeszkedik.
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program jelenleg még nem tekinthető véglegesnek, továbbra is várhatóak a tartalmában változások. Előzetes információk alapján
fontos megjegyezni, hogy a jelenleg a TOP 1.2 intézkedéshez illesztett turisztikai projektek várhatóan átkerülnek a TOP 2.2 (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) intézkedésének hatálya alá. Ez a változás jelen projekt
illeszthetőségét is befolyásolhatja.
o

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt legfontosabb célja a térség turisztikai kínálatának bővítése, valamint a turisztikai szezon meghosszabbítása. A kínálat ez irányú bővítésére reális igények jelentkeznek, ezért a projektgazda célja, hogy az igények kielégítésével tovább bővítse Siófok, Zamárdi, és a térség turisztikai kínálatát, növelve ezáltal az ide érkező vendégek
számát, a térségbe érkező jövedelem nagyságát. A projekt megvalósulásával a turisztikai szezon hosszabbodásának lehetősége is megteremtődne, melynek elérése megyei célként is megfogalmazódott.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projekt konkrét céljai a következők:
1. A projekt célja, hogy olyan korszerű futópálya kerüljön kialakításra közvetlenül a
Balaton partján zöldövezeti környezetben, mely sportolási lehetőséget biztosít
mind a profi sportolók, mind a szabadidős tevékenységet kedvelők, mind az oktatási intézmények számára.
2. A futók, és az érintett partszakaszokat igénybe vevők megfelelő ellátását biztosító infrastruktúra (öltözők, mosdók) kiépítése
3. A futópálya környezetének parkosítása, az érintett partszakaszok rendezése,
vonzóvá tétele
4. A pályát igénybevevők számára komplex szolgáltatások biztosítása szabadtéri
fitneszpark és játszóterek kiépítésével
5. A kapcsolódó infrastruktúra – bekötő utak, parkolók, közvilágítás – megfelelő
kiépítése, rendbe tétele, a környék élhetőbbé tétele a lakosság számára is.
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A Siófokban és Zamárdiban kiépítendő rekortán futópálya tehát elsősorban az ide
érkező vendégek igényeinek minél magasabb szintű kielégítését célozza, mindemellett pedig a helyi lakosság érdekeit sem hagyja figyelmen kívül, a települések
lakossága számára is lehetőségeket nyújt, az ő szempontjaik figyelembe vétele is
célja a projektgazdáknak.

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt fő célcsoportját azok a hazai és külföldi sportkedvelők jelentik, akik rendszeresen vesznek részt különböző futó rendezvényeken. A futás hazánkban is egyre népszerűbb sport, a mozgás legegyszerűbb formája, melyet kortól és nemtől függetlenül,
különösebb anyagi ráfordítás nélkül szinte bárki űzhet.
Egy rekortán futópálya ideális lehetőséget teremt a sport kedvelői számára, mivel ez a
felület kíméli leginkább a futók mozgásszerveit. A projekt keretében megvalósítandó
futópálya különlegességét egyedülálló természeti környezete adja. Hazánkban jelentősebb rekortán futópálya épült a Margit szigeten, valamint a Kopaszi gáton, mindkettő
óriási népszerűségnek örvend, az emberek széles körben veszik igénybe őket. Ennek
alapján várhatón a Balaton partján megépülő pálya népszerűsége és kihasználtsága
kiemelkedő lehet.
Ahogy a korábbi fejezetben is kifejtésre került, a futóversenyeket rendező szervezetek
körében jelenleg is népszerű célpont Siófok, ami a fejlesztések megvalósulásával hatványozottan növekedne
A jövőbeli elképzelések között szerepel a Balatont teljes egészében körbeérő futópálya-rendszer kiépítése, ami Európa szerte egyedülálló lenne, számos külföldi futót is a
tóhoz vonzhat.
A projekt fontos célcsoportját képezik a térségbe egyéb céllal érkező turisták is, akik
számára a napi rendszer testmozgás elvégzéséhez teremtene kiváló feltételeket a pálya, és a hozzá kapcsolódó létesítmények.

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A már elkészült előkészítési doku-

Elkészülés éve

Készítés költsége

mentumok
1. megvalósíthatósági
mányterv (Futópálya)

2013

774.700.-

tanul-
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5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
A projekthez szükséges engedé-

Rendelkezésre

áll-e

Engedély (várha-

lyek
1. építési engedély

(I/N)

tó) költsége

nem

18.000.000

Az előkészítési tevékenységek költségigénye

5.2.2.2

A későbbiekben elkészítendő do-

Elkészítés

kumentumok
1. engedélyezési terv

ideje (év)

költsége

2015. év

18.000.000.-

2.

2015. év

24.000.000.-

kiviteli terv

tervezett

Készítés várható

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Projektelem megnevezése

Költsége

(nettó

A projektelem mely kedvezmé-

millió Ft)

nyezetthez tartozik

1. Futópálya kiépítése

245.304.000.-

Siófok Város Önkormányzata

2. Mosdók felújítása (11 db)

44.500.000.-

Siófok Város Önkormányzata

3. Öltözők kialakítása (5 db)

72.000.000.-

Siófok Város Önkormányzata

4. Zöldfelület rekonstrukciója

25.000.000.-

Siófok Város Önkormányzata

5. Közvilágítás kiépítése

55.000.000.-

Siófok Város Önkormányzata

6. Utcabútorok beszerzése

5.000.000.-

Siófok Város Önkormányzata

7. Kültéri fitneszparkok telepítése

30.000.000.-

Siófok Város Önkormányzata

8. Játszóterek kialakítása

35.000.000.-

Siófok Város Önkormányzata

180.000.000.-

Siófok Város Önkormányzata

70.000.000.-

Zamárdi Város Önkormányzata

9. Bekötő utcák, parkolók komplex
kiépítése, felújítása
10. Rekortán futópálya kiépítése
Zamárdiban
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1. Futópálya kiépítése – Siófok Aranyparti sétánya és egyben szabad strandja
mintegy 4 km hosszúságban terül el a Balaton partján. Ezen a területen kerülne
kialakításra 3,5 km hosszú szakaszon egy rekortán borítású futópálya. A pálya
kiépítése során a parti sétány helyenként rossz állapotú, betonlapokkal burkolt
szakaszának rekonstrukciója is megoldódhat.
2. Mosdók felújítása (11 db) – A pályát használó futóközönség részére rendelkezésre állnak a szabad strand és a sétány jelenlegi mellékhelyiségei, ugyanakkor a várhatóan megnövekedő látogatószám miatt szükséges ezek fejlesztése, bővítése.
3. Öltözők kialakítása (5 db) – A futópályát, valamint a szabad strandot használó
közönség számára fontos a megfelelő minőségű öltözők rendelkezésre állása,
ahol a sportolás, strandolás előtt és után átöltözhet, zuhanyozhat.
4. Zöldfelület rekonstrukciója – a futópálya megépülése mellett szükséges a
környezetében lévő parti sáv zöldfelületeinek rekonstrukciója.
5. Közvilágítás kiépítése – A futópálya teljes hosszában tervezett közvilágítás
nem csak a sportolók illetve a környéken lakók biztonságérzetét növeli, de ezzel a fejlesztéssel lehetőséget teremthető a parton esti rendezvények bonyolítására is.
6. Utcabútorok beszerzése – Az érintett partszakaszon a futópálya mentén
szükséges pihenőpadok, szemetes edények és egyéb utcabútorok elhelyezése
7. Kültéri fitneszparkok telepítése - A sportoláshoz a bemelegítést segítendő
kültéri fitnesz park elhelyezése szerepel a tervek között. A telepített eszközök
segítségével egyszerű, mégis minden testrészre kiterjedő mozgásgyakorlatok
végezhetők, a gépek kortól függetlenül használhatók - a nyári szezon alatt a
strandolók is igénybe vehetik.
8. Játszóterek kialakítása – az érintett partszakaszon játszóterek kialakítása a
családos célközönség igényeinek kielégítésére.
9. Bekötő utcák, parkolók komplex kiépítése, felújítása - A bekötő utak felújítása, parkolók kiépítése nem csak a sportolók, de a strandolók komfortérzetét is
emeli, ami tovább növeli az idelátogatók elégedettségét.
10. Rekortán futópálya kialakítása Zamárdiban - jelenleg gyöngykaviccsal fedettkb. 400 méteres szakaszán merült fel a rekortán burkolat kiépítésének és kapcsolódó utcabútorok elhelyezésének igénye.
A projektelemek egymásra épülnek, kiegészítik egymást, egy területen valósulnának
meg, valamint projektgazdájuk is azonos, így együtt kezelésük szükséges.

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
Az önkormányzat a futópálya üzemeltetéséből közvetlen bevételt nem tervez. Amenynyiben a projekt megvalósításához önerő szükséges, az önkormányzat saját forrásból
biztosítja.


Lehetséges támogatási jogcímek és támogatási intenzitások megjelölése
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A projekt nem jövedelemtermelő, az önkormányzatnak, és a fenntartó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak közvetlen bevétele a megvalósítandó projektből nem származik. Ennek megfelelően a projekt támogatási intenzitása a
100%-ot is elérheti.


Önerő esetén az önerő finanszírozásának forrása

Amennyiben szükséges lesz, az önerő előteremtését Siófok Város Önkormányzata
saját forrásaiból oldja meg. A város jelentős bevételekkel rendelkezik, az önerő finanszírozására saját erőből képes.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A parti sétány fenntartási és üzemeltetési feladatait jelenleg a Balaton-Parti Kft. látja el,
amely 100%-ban az önkormányzat tulajdonában áll – a projekt megvalósulása után ez
előre láthatólag változatlan marad.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság
Pénzügyi elemzés

2015

Beruházási költség
(a)
Éves működési
költség (b)
Éves működési
bevétel (c)

882 748
320

Nettó pénzügyi
pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték
(NPV)

- 882 748
320

n… (15
év)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

490 050

504 752

519 894

535 491

551 556

568 102

763 482

- 490
050

- 504
752

- 519
894

- 535
491

- 551
556

- 568
102

- 763
482

- 846 893
511

A projekt megvalósulását követően az üzemeltetési feladatokat várhatóan ellátó szervezet adatai alapján a költségek alakulása az alábbiak szerint prognosztizálható:
Költség kategória
Szemétdíj
Vízdíj
Illemhely üzemeltetés
Összesen

Jelenlegi költség Tervezett költség Költségnövekedés (+15%)
843 000 Ft
969 450 Ft
126 450 Ft
824 000 Ft
947 600 Ft
123 600 Ft
1 600 000 Ft
1 840 000 Ft
240 000 Ft
3 267 000 Ft
3 757 050 Ft
490 050 Ft

Siófok Város Balaton parti területeit jelenleg is az említett társaság végzi az üzemeltetési feladatokat. Ezzel kapcsolatban a fenti táblázatban részletezett költségeik merül-
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nek fel éves szinten. A projekt megvalósulásával ezek a költségek várhatóan 15%-al
fognak emelkedni. A rekortán futópálya kiépítésének következtében a 2016-os évre
számolva összesen 490 050 Ft-al emelkedne a társaság üzemeltetési költsége. Ezen
felül a számításokban éves szinten 3% inflációt vettünk figyelembe a költségek növekedésénél.
Összességében elmondható, hogy mivel a társaság a teljes partszakasz üzemeltetését
végzi jelenleg is, a felmerülő többlet feladatok ellátását költséghatékonyan meg tudja
oldani, így a projekt keretében megvalósuló fejlesztés üzemeltetési költségei várhatóan
nem jelentenek komoly terhet a projektgazdának.
Működési bevételekkel a megvalósítandó projektelemekkel kapcsolatban a projektgazda nem számol. A futópálya, és a megépítendő további kiszolgáló létesítmények díjmentesen igénybe vehetőek lesznek a látogatók számára.
Megemlítendő, hogy nagyobb rendezvények esetén az igénybe vett terület rendbetételének költségeit legtöbb esetben az Önkormányzat a rendezvény szervezőivel finanszíroztatja, ez alól kivételt képezhetnek olyan rendezvények, melyeknél az Önkormányzat a takarítási munkálatokat a rendezvény szervezéséhez nyújtandó támogatásként magára vállalja.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
Az önkormányzat számára a projekt közvetett módon generálhat jelentős bevételeket.
A fejlesztés megvalósulásával jelentősen nőhet a településre érkező látogatók, és az
ott eltöltött vendégéjszakák száma.
Az önkormányzat többletkiadása a projekt megvalósulása hatására 2016-os évben
várhatóan 490 050 Forinttal fog emelkedni. Siófokon az idegenforgalmi adó mértéke
jelenleg 400 Ft/fő/éj. Ennek alapján 1225 vendégéjszaka szám növekmény szükséges
a többletköltségek fedezésére. Ahogy a helyzetelemzésben is jól látható, a közelmúltban a városban eltöltött vendégéjszakák száma szinte minden évben jelentősen meghaladta a 700 ezret. Ezt figyelembe véve az első évben szükséges 1225 db vendégéjszaka szám növekmény megvalósulása abszolút reálisnak mondható.
Az alábbi táblázat a korábbi évek során a városban, vagy a város érintésével megrendezett néhány nagyobb futóverseny résztvevőinek száma látható. 2013-ban 8750 futó
kereste fel a várost, valamint jól látható, hogy a 2012-ben és 2013-ban is megrendezett
események látogatottsága is növekedett. Az önkormányzat a fejlesztés megalapozására kérdőíves kutatást végzett a futóversenyek szervezői között, akik kifejezték szándékukat a versenyek jövőbeli megrendezésére is. A fejlesztés megvalósulásával, a futás
feltételeinek jelentős javulásával amellett, hogy a már korábban is megtartott rendezvények látogatottsága tovább növekedhet, új futóversenyek megjelenése is várható a
településen.

24

Verseny megnevezése
Résztvevők száma (Fő)
1000
BSI Balaton Szupermaraton 2013
3750
Balaton Maraton 2013
2800
Ultrabalaton 2012
3500
Ultrabalaton 2013
Siófok Wink Maraton és
Félmaraton Sportfesztivál 2012

1000

Siófok Wink Maraton és
Félmaraton Sportfesztivál 2013
Wink Maraton

2500
400-600

Ezek alapján megállapítható, hogy a működési kiadások fedezését várhatóan már a
futóversenyek látogatói által a településen befizetett idegenforgalmi adó fedezheti (még
akkor is, ha csak egy vendégéjszakát töltenének el), a településre érkező további többletbevételek figyelembe vétele nélkül is.
Közvetett hasznok:
-

-

-

Várhatóan növekedni fog a térségbe érkező látogatók, valamint az itt eltöltött vendégéjszakák száma.
A vendégek számának növekedésével emelkedik a térségbe érkező jövedelem
nagysága
A pálya megépülése a parti szakaszon vállalkozói tőkebefektetéseket vonzhat maga után, melynek következtében új munkahelyek is létrejöhetnek
A település lakosai, és az oktatási intézmények tanulóközönsége számára is kiváló
sportolási lehetőséget biztosíthat a pálya
A futópálya mellett kiépítendő kiszolgáló létesítmények a közvetlenül mellette található szabad strand látogatói számára is elérhetőek, növelve ezzel a szolgáltatás
színvonalát, a látogatók elégedettségét
A futópálya közvilágítás kiépítésével a környező településrész közbiztonsága is
növelhető
Az ide érkező nagyszámú futóközösség jelentősen növelheti a város hírnevét az
országban, és külföldön egyaránt
Az új infrastruktúra kiépülése a partszakaszon lehetőséget teremt futóversenyek
és egyéb rendezvények megtartására, ami növeli a turisták, és a település lakossága számára nyújtott programok, szórakozási lehetőségek körét.
A fejlesztés során kiépítendő futópálya az aktív élet, a rendszeres testmozgás
népszerűsítését is szolgálja, melynek köszönhetően nőhet a település lakossága
körében a rendszeres testmozgást végzők aránya, ami az általános egészségi állapot javulását is maga után vonzhatja.

Közvetett költségek:
-

A látogatószám növekedésével nő a környező utcák leterheltsége, ami többlet
fenntartási költségeket, és némi nemű többlet környezeti terhelést vonz maga után,
ami a fejlesztés célközönségét tekintve várhatóan alacsony szintű lesz.
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-

A nagyobb látogatószám nagyobb zajterhelést is eredményez. Különös tekintettel
az esetleges nagyobb rendezvények idején. A futópálya ugyanakkor lakott területtel közvetlenül nem határos, ami minimalizálja a zajterhelés káros hatásait a lakosságra.
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6 Kockázatok felmérése
A lakosság részéről ellenállás nem várható, a projektet támogatják. A leírtak megvalósításával mind a nyaralók, mind a helyi lakosok számára egy rendezettebb használhatóbb, sportolásra alkalmas területet jön létre.
A futópálya környezetvédelmi szempontból semmilyen aggályt nem vet fel.

Kockázati
index (1-25)

Kockázat megnevezése

Kockázat
hatása (1-5)

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

Aki a városban tudomást szerzett a pálya építésének tervéről, mindenki örömmel fogadta és támogatta azt. A beruházás a településen élvezi a közvélemény támogatását.

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
Hatósági engedélyek megszerzésének csúszása

1

2

2

A projektgazda folyamatosan nyomon
követi az engedélyezési eljárásokat, a
szükséges lépéseket haladéktalanul megteszi.

Jogszabályi háttér, szabványok
változása

2

2

4

a vonatkozó jogszabályok, szabványok
változásának folyamatos nyomon követése, felkészülés a változásra

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Lakossági ellenállás a projekt
megvalósításával kapcsolatban

1

1

1

a lakosság megfelelő tájékoztatása a projektről

Közbiztonság romlása a növekvő
látogatószám miatt(személy, vagyon elleni bűncselekmények)

1

2

2

A projektfejlesztés teljes területén biztonsági intézkedések megtétele, közvilágítás
fejlesztése

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
A hulladék mennyiségének növe- 2
kedése a Balaton partján

2

Gyakoribb szemétszedés, hulladékgyűjtő
edények kihelyezése

4

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Az előkészítés során alultervezett
költségvetés

1

2

2

a tervezői szerződésbe biztosíték (kötbér)
beépítése a reálisan tervezett költségbecslés érdekében

Saját erő finanszírozásának problémája

1

2

2

Megalapozott pénzügyi ütemezés összeállítása, kiadások-bevételek időbeliségének összehangolása

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
nem releváns
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7 A fejlesztési
bemutatása
Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek
Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

projekt

tulajdonviszonyainak

A terület kapcsolódása
a projekthez
A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)
A terület tulajdonosa(i)

1.

3778/31 (z)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

2.

3778/10 (z)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

3.

2662/27 (z)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

4.

2662/5 (z)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

5.

3778/33 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

6.

3778/26 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

7.

3778/22 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

8.

3778/19 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

9.

3778/15 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

10. 3778/12 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

11. 3778/8 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

12. 3778/5 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

13. 2662/26 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

14. 2662/24 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

15. 2662/21 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

16. 2662/53 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

17. 2662/18 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

18. 2662/14 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

19. 2662/34 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

20. 2662/31 (u)

belterület

Siófok Város Önkormányzata

21.

belterület

Zamárdi város Önkormányzata

z - parti sétány
u- utca
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7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A fejlesztés tárgyát képező ingatlanok az érintett önkormányzatok tulajdonában van,
nem szükségesek további lépések a tulajdonviszonyok rendezésére. Az önkormányzatok által birtokolt ingatlanokon a fejlesztések akadálytalanul megkezdhetőek.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve

1

Projektelemek

2015

2016

2017

1. Futópálya kiépítése
2. Mosdók felújítása (11 db)
3. Öltözők kialakítása (5 db)
4. Zöldfelület rekonstrukciója
5. Közvilágítás kiépítése
6. Utcabútorok beszerzése
7. Kültéri fitneszparkok telepítése
8. Játszóterek kialakítása
9. Bekötő utcák, parkolók komplex kiépítése, felújítása

245 304 000 Ft
44 500 000 Ft
72 000 000 Ft
25 000 000 Ft
55 000 000 Ft
5 000 000 Ft
30 000 000 Ft
35 000 000 Ft

-

-

180 000 000 Ft

-

-

10. Rekortán futópálya kiépítése Zamárdiban

70 000 000 Ft

-

-

60 000 000 Ft
30 472 160 Ft
30 472 160 Ft
882 748 320 Ft

-

-

Projekt előkészítés
Projektmenedzsment
Műszaki ellenőrzés díja
Összesen

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A fejlesztési projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 1. prioritásának
2. intézkedéséhez illeszthető, a megvalósításhoz várhatóan innét teremthető elő támogatási forrás.
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program jelenleg még nem tekinthető véglegesnek, továbbra is várhatóak a tartalmában változások. Előzetes információk alapján
fontos megjegyezni, hogy a jelenleg a TOP 1.2 intézkedéshez illesztett turisztikai projektek várhatóan átkerülnek a TOP 2.2 (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés) intézkedésének hatálya alá. Ez a változás jelen projekt
illeszthetőségét is befolyásolhatja.
A projekt részét képező tevékenységek egyike sem jövedelemtermelő, így várhatóan
magas, akár 100%-os támogatási intenzitás mellett valósulhat meg.
1

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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A fejlesztési projekt forrás allokációs táblája
Projektelemek

Költségigény (Ft)

Támogatás
intenzitás
(%)

Önerő
(Ft)

Támogatás (Ft)

Támogatási
forrás

1.

Futópálya kiépítése

245 304 000

100

-

245 304 000

2.

Mosdók felújítása (11 db)

44 500 000

100

-

44 500 000

TOP 1.2/2.2
TOP 1.2/2.2

3.

Öltözők kialakítása (5 db)

72 000 000

100

-

7 2000 000

TOP 1.2/2.2

4.

Zöldfelület rekonstrukciója

25 000 000

100

-

25 000 000

TOP 1.2/2.2

5.

Közvilágítás kiépítése

55 000 000

100

-

55 000 000

TOP 1.2/2.2

6.

Utcabútorok beszerzése

5 000 000

100

-

5 000 000

TOP 1.2/2.2

7.

Kültéri fitneszparkok telepítése

30 000 000

100

-

30 000 000

TOP 1.2/2.2

8.

Játszóterek kialakítása

35 000 000

100

-

35 000 000

TOP 1.2/2.2

9. Bekötő utcák, parkolók komplex
kiépítése, felújítása

180 000 000

100

-

180 000 000

10.
Rekortán futópálya kiépítése
Zamárdiban

70 000 000

100

-

70 000 000

Projekt előkészítés

60 000 000

100

-

60 000 000

TOP 1.2/2.2

Projektmenedzsment

30 472 160

100

-

30 472 160

TOP 1.2/2.2

Műszaki ellenőrzés díja

30 472 160

100

-

30 472 160

TOP 1.2/2.2

Összesen

TOP 1.2/2.2
TOP 1.2/2.2

882 748
320

100

-

882 748 320

-

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)

2

TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték (év)

Adatforrás

Siófokon eltöltött Vendégéjszakák
száma

db

765 541

766 766

KSH

2

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.

31

9 Kapcsolódó projektek
A fejlesztési projektnek nem előfeltétel egy másik projekt sem, megvalósításához nem
szükséges más beruházás előzetes megvalósulása sem.
Kapcsolódó projektek:
1. Somogy megyében a tervek között szerepel egy turisztikai fejlesztési és koordinációs iroda létrehozása, amely elősegíti, koordinálja a megyei turisztikai fejlesztéseket, tanácsokat és iránymutatásokat ad az érintetteknek a fenntartható
turizmusfejlesztés érdekében. A szervezet tevékenysége kapcsolódhat a Balaton parti futópálya fejlesztésére vonatkozó projekthez, mint turisztikai fejlesztés.
2. Balatonföldvár nyugati strand rehabilitációja, fürdőház és kikötő létesítése

Balatonföldvár Nyugati
strand
rehabilitációja,
fürdőház és kikötő
létesítése
Balatonföldvár, 2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány

www.icg-exante.hu
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Vezetői összefoglaló
A balatonföldvári strand- és kikötőfejlesztés célja egy többfunkciós központi tér
kialakítása, mely egyszerre szolgál kulturális, közösségi, pihenő és sétáló funkciókat. A
projekt előkészítettsége 10 éves időszakra néz vissza, mely alatt engedélyezési
tervdokumentáció és környezetvédelmi hatástanulmány is készült. Azonban a
megadott engedélyek lejártak, részben pedig az engedélyezési folyamat nem ért a
végére. A koncepció készen áll, viszont a megvalósításhoz az engedélyeztetési
eljárásokat újra meg kell indítani, melyre a projekt ütemezésénél, azok időigényessége
miatt, nagy hangsúlyt kell fektetni.
A projekt fizikai kivitelezése egyrészt a strand fejlesztésében valósul meg ~2600 m2
területen, melyen fürdőház, strandi szolgáltató épület és egyéb kiszolgáló épületek
(raktár, különálló vizesblokkok, különálló öltöző), árkádsor, parkolók épülnek meg. A
projekt másik pillére a 150 beállásos vitorlás kikötő építése. A fejlesztendő strand
szabad strand lesz, így a projekt ezen része kifejezetten közcélt szolgál, míg a
vitorláskikötő a város egyik legjelentősebb gazdasági potenciáljára épít, vállalkozási
tevékenység formájában.
Somogy Megye Területfejlesztési Koncepcióján belül a tervezett projekt a Somogy
megye turisztikai potenciáljának erősítése prioritáshoz illeszkedik.
A 2014-2020 közti időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretén belül pedig az első prioritási tengely második intézkedéséhez
(Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál)
kapcsolódik a projekt.
A projekt tervezett összköltsége 1,235 Mrd Ft, melyből az igényelt támogatás 965 M
Ft. A projekt megvalósításának szükséges időtartama 3 év, melyből a tervezéshez és
engedélyekhez szükséges idő másfél év.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai

Fejlesztési projekt megnevezése:

Balatonföldvár Nyugati strand rehabilitációja,
fürdőház és kikötő létesítése

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó
Nonprofit Kft.

Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Ernyes
Ervin,
pénzügyi
osztályvezető
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Kapcsolattartó elérhetőségei:

penzugy@balatonfoldvar.hu
+36-84-540-337
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2 A fejlesztési projektfő
szervezetének bemutatása

kedvezményezett

2.1 Kedvezményezett bemutatása
A projekt fő kedvezményezettje Balatonföldvár Város Önkormányzatának 100%-os
tulajdonában álló Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú
Nonprofit Kft. (röviden: Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft.).
Az Önkormányzat első saját tulajdonú Kft-je 2014. január 16-án jött létre, első
feladataként azzal a céllal, hogy a Város által a DDOP-2.1.1/D konstrukció keretében
elnyert és megvalósítás alatt lévő Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítás és Kilátó
c. turisztikai attrakciót működtesse.

2.2 Kedvezményezett
korábbi
releváns
tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
Projekt neve:

Balatonföldvár
Város
Önkormányzatának
komplex
turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti
kiállítás és kilátó épület megvalósításával

Kedvezményezett: Balatonföldvár Város Önkormányzata
Megvalósítás:

2012 - 2014

Összköltség:

500 M Ft

Támogatás:

475 M Ft

A kiállítás
működtetője:

Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft.

Fentiekből következik, hogy a Kft. rendeltetése turisztikai attrakciók működtetése, az
önkormányzattal való együttműködésben. A Kft. szervezete a turisztikai-kulturális célú,
támogatásból megvalósuló projektek menedzselésére, elsősorban működtetői funkciók
ellátására lett kialakítva.
Ugyan a jelen tervezett projekt esetében a támogatás közvetlen kedvezményezettje a
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft, a fejlesztés mögöttes garantőre és szakmai
partnere az Önkormányzat.
A nonprofit Kft. ügyvezetője egyben az önkormányzat pályázati referense és
projektvezetője.
Jelenleg nincsen állandó alkalmazottja a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft-nak,
azonban a projekt megvalósításával terv szerint 11 alkalmazottat lesz foglalkoztatva az
új infrastruktúra üzemeltetésére.
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2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
Projektmenedzsment
A projekt megvalósításáért felelős projekt team külső és belső projektmenedzsment
együttműködésében fog terv szerint felállni.
Az Önkormányzat saját munkatársaival belső műszaki – pénzügyi - jogi menedzsment
gárdát állít fel, míg a külső projektmenedzsment felelős a projekt mindenkor aktuális
pályázati rendszereknek megfelelő szakszerű végrehajtásáért, releváns tapasztalattal
rendelkező pénzügyi, adminisztratív és operatív menedzser részvételével.

TÁMOGATÓ SZERVEZET:
NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

BALATONFÖLDVÁR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET
Belső pénzügyi
felelős

Belső jogi
szakértő

BALATONFÖLDVÁRI
KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT.

Külső szállító:
Nyilvánosság és
marketing
Külső szállító:
Közbeszerző
Külső szállító:
Jogi szakértő
Külső szállító:
Könyvvizsgáló

Külső szállító:
Műszaki ellenőr

Mérnök
Belső
projektmenedzser

KÜLSŐ PROJEKTMENEDZSMENT
Projekt
menedzser

Pénzügyi
menedzser

Projekt
asszisztens

Külső szállító:
Kivitelező

Tagot delegál
Kapcsolattartás
Ellenőrzés
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A projekt megvalósulási helyszíne a Somogy megyei Balatonföldvári kistérség központi
települése, Balatonföldvár. A városnak 2012-ben 2225 lakosa volt, ami a kistérség teljes népességének közel 20%-a. Népességváltozás tekintetében elmondható, hogy a
kistérségben és Balatonföldváron is kisebb mértékű volt a csökkenés 2004-hez viszonyítva, mint a megye egészében, sőt Balatonföldvár népessége 2012-re meg is haladta
a 2004-es értéket. A népességszám emelkedésében szerepe lehet az odavándorlásoknak is. 2008 óta szinte folyamatosan pozitív a város vándorlási különbözete, de a
kistérségben is folyamatosan emelkedő tendencia figyelhető meg. Mindez azt mutatja,
hogy a terület képes olyan környezetet biztosítani, ami vonzó az emberek számára.

A terület népességének változása
(2004-hez viszonyítva)
190081900ral
190061900ral
190041900ral
190021900ral
%
190001900ral

Balatonföldvár
kistérség
megye

Somogy megyében a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP az elmúlt 10 évben
folyamatosan emelkedett. Csupán 2009-ben, a válság hatásaként csökkent az említett
mutató, de 2010-től ismét növekszik. A kistérség gazdaságában a Balatonnak köszönhetően egyértelműen a turizmus a meghatározó ágazat, amit a fejlesztéseknél szem
előtt kell tartani.
A foglalkoztatást vizsgálva kijelenthető, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott a munkanélküliek aránya mind a megyében, mind pedig a
kistérségben. Ezzel szemben Balatonföldváron a megye összes települése közül a
legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta (4,36%).
Az idegenforgalom, mint húzóágazat jelentős potenciállal rendelkezik a térségben. A
magánszálláshelyek vendégeinek száma 2005-höz viszonyítva jelentősen emelkedett
Balatonföldváron, jóval nagyobb arányban, mint a kistérségben vagy a megye egészében. A válság éreztette ugyan hatását, de úgy tűnik, hogy a térség újra növekedésnek
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indult; mindeközben az ide érkezők összetétele változott. Az utóbbi években egyre
inkább a hazai vendégek választják utazásuk céljának a térséget.

Vendégek számának változása a
magánszálláshelyeken
(2005-höz viszonyítva)
1901221901ral
1901141901ral
190131901ral
1900261900ral
% 1900181900ral
190091900ral
190001900ral

Balatonföldvár

kistérség

megye

A térségbe érkező vendégek átlagos tartózkodási ideje – magánszálláshelyek esetében – csökkenő tendenciát mutat Balatonföldváron és a kistérségben az elmúlt időszakban, míg viszont megyei szinten inkább növekedés figyelhető meg. Kereskedelmi
szálláshelyek esetében mindhárom kategóriát a csökkenés jellemzi. A turisztikai célú
fejlesztések esetében az olyan vendégek igényeit is figyelembe kell venni, akik csupán
egy-egy napra keresik fel a térséget (pl. strandolás céljából), azonban számuk nehezen mérhető. A fejlesztés során kialakuló új szabad strand nem titkolt célja, hogy a
magasabb színvonalú szolgáltatások biztosításával akár hosszabb tartózkodási időre
ösztönözze a vendégeket.

A vendégek átlagos tartózkodási idejének
változása magánszálláshelyeken
(2005-höz viszonyítva)
1900101900ral
190001900ral
%

Balatonföldvár
kistérség
megye
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A fejlesztések által érintett terület a település nyugati részén helyezkedik el, amely terület már a területrendezési tervben is mint „hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakasz”, illetve „strandolásra alkalmas partszakasz” szerepel. A strand területe – melyen egy, még a 60-as években épült, lebontásra
váró épület áll - jelenleg ingyenesen látogatható szabad strandként üzemel, szabad
strand formáját azonban a projekt megvalósulása után is meg fogja tartani.
Vitorláskikötő már jelenleg is működik Balatonföldváron, azonban ennek kapacitása
alacsonyabb, mint a jelenleg felmerülő kereslet. A kikötő jelenleg 100%-os
kihasználtságú és ezen felül a férőhelyek 20%-ára van további igény. Mindez azt jelenti, hogy a projekt során felépülő új vitorláskikötő a megnyitásától kezdve biztosan számolhatna legalább az előbb említett 20%-kal (70 kikötőhely), akik a szolgáltatását
igénybe vennék.

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A projekt által közvetlenül érintett terület a helyi rendezési tervben már jelenleg is, mint
„hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakasz”, illetve „strandolásra alkalmas partszakasz” szerepel. Mivel a projekt célja ezeknek a funkciónak megtartása és megerősítése, ezeknek a funkcióknak módosításra
tehát a projekt megvalósításához nincsen szükség.
Balatonföldvár a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén fekszik, ezért nem a Somogy
Megyei Területrendezési Terv, hanem a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Terv hatálya alá esik. Mivel a település rendezési tervét a BKÜTrT szabályozásához
illeszkedően kellett kialakítani, ezért a projekt ezen a magasabb szinten sem ütközhet
jogszabályi korlátokba.

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
A szakpolitikai környezet bemutatásánál három fő átfogó jellegű dokumentumot szükséges mindenképpen figyelembe venni, megvizsgálni, melyek igazolják, hogy a tervezett projekt megfelelően illeszkedik a hazai fejlesztési igények közé.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig című
tervezési dokumentum kimondottan az érintett terület adottságaira épülve határozz
meg a körzet legfontosabb fejlődési irányait. Ennek a tervnek jövőképében a térség a
szabadidő eltöltésének legvonzóbb magyarországi térségeként jelenik meg. Ennek
eléréséhez szükséges azonban a térség versenyképességének növelése. A beavatkozási területek egyike a turizmusfejlesztés, amelyhez kapcsolódóan konkrétan említésre
kerül, hogy szükséges további vitorláskikötőket bővíteni, vagy újakat létrehozni annak
érdekében, hogy a szolgáltatás köre kibővüljön, illetve hosszabbá váljon a turisztikai
szezon. Emellett nem elhanyagolható terület a strandok fejlesztése sem annak érdekében, hogy a vendégek részéről érkező igényeket teljes körűen ki lehessen elégíteni.
Ilyen fejlesztési pont például jelen projekt kapcsán az új fürdőház.
A Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció az előző dokumentumnál szélesebben, egész
Magyarországra fogalmaz meg fejlesztési irányokat 2024-ig. Eszerint a magyar turizmus egyik megoldásra váró területe a turizmus kiterjesztése új területek irányába, mint
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például a szabadidő- és sportgazdaság, amelyhez a tervezett vitorláskikötő szorosan
kapcsolódik. Emellett, a kiemelt stratégiai célok között megjelenik a turisztikai versenyképesség javítása, illetve a munkahelyteremtés is. A Balaton körzetében megvalósuló
fejlesztések esetében alapvető szempont a szezon meghosszabbítása.
A harmadik kiemelt dokumentum a Terület- és településfejlesztési Operatív Program,
melynek kapcsolódása a projekthez az 5.1.2 számú fejezetben kerül részletesebb kifejtésre.
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4 A fejlesztési projektindoklása
Az új vitorláskikötő építésének indokoltsága
A Balatonföldváron jelenleg működő kikötő a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART Zrt.)
tulajdona és az ő üzemeltetésében van. Jelenlegi kihasználtsága 100%-os, valamint
szolgáltatásaira jelentős túlkereslet is mutatkozik: 20%-os várólista, azaz 20% többlet
igény van a kikötőre. Ez a kielégítetlen kereslet a tervezett projekt helyszínén
közvetlenül indokolja az új vitorláskikötő létesítésének szükségességét. A jelenlegi
kikötő 363 kikötőhellyel rendelkezik, így 70 kikötőhelyre már jelenleg is igény
jelentkezik. Az eddigi balatoni vitorláskikötői tendenciák alapján 3 év szükséges ahhoz,
hogy a kikötőhelyek feltöltődjenek. A működtetési és pénzügyi tervben így a
későbbiekben ezt a tendenciát vettük alapul, illetve ehhez képest egy valamivel
óvatosabb becsléssel számoltunk.
A strand rehabilitációjának indokoltsága
A fejlesztéssel érintett terület jelenleg szabad strand, melynek fizikai állapota az elmúlt
évtizedekben jelentősen leromlott, míg a környező Balaton parti strandok többségén
jelentős fejlesztések valósultak meg. A helyszínen áll jelenleg egy lebontásra váró, a
60-as években épült régi épület is. A fürdőzők magasabb szintű kiszolgálása
érdekében a parti infrastruktúra fejlesztése történik meg, valamint a fürdőzőket
kiszolgáló fürdőház kiépítése. A strand területét érintő fejlesztés része parti sétány,
illetve móló sétány kialakítása is, mely nem kizárólag a strandolni vágyóknak, hanem a
helyi lakosságnak, illetve egyéb turistáknak kínál magasabb színvonalú szabadidő
eltöltési lehetőséget és helyszínt.
A megújult strand a fejlesztés megvalósulása után is megőrzi közcélú jellegét, azaz
továbbra is szabad strand marad.

www.icg-exante.hu

13

5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
A tervezett projekt több ponton is kapcsolódik Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójához. A 2030-ig tartó időszakra készült koncepció már jövőképében leírja, hogy
a megyében fontos a turizmus fejlesztése, különösen a Balaton térségében. A megye
célrendszerében az átfogó célokhoz munkahelyteremtéssel, valamint a megye saját
belső erőforrására, a Balatonra épülő fejlesztéssel képes hozzájárulni a projekt.
A koncepció 5 különböző tematikus specifikus célt fogalmaz meg, melyek közül jelen
projekt az 1. célhoz kapcsolódik, mely az „A piaci igényekre választ adó mikro-, kis- és
középvállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok ösztönzése, elsősorban a
Kaposvári Egyetem tudásbázisán” címet viseli. Ehhez három prioritás kapcsolódik,
melyek egyike a Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése. A prioritáson
belüli egyik intézkedés a turisztikai szezon térbeli és időbeli kiterjesztését célozza. A
vitorláskikötő ehhez az intézkedéshez hozzá tud járulni, hiszen az áprilistól november
végéig terjedő nyitvatartási ideje meghaladja, ezáltal kibővíti a turisztikai szezon időtartamát. Külön intézkedésben szerepel a sport rendezvények és szabadidő eltöltését
lehetővé tevő sportlétesítmények létesítése és fejlesztése a Balaton üdülővárosaiban.
A vitorlázás, mint sport napjainkban nagy népszerűségnek örvend. Ezt támasztja alá
az a tény is, hogy Balatonföldváron jelenleg nagyobb a kereslet a kikötőhelyekre, mint
a kínálat. Ez a tény szintén indokolttá teszi az új vitorláskikötő létesítését. A koncepció
igen nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre. Ehhez a célhoz a strand is és a
kikötő is 11 új munkahellyel tud hozzájárulni.
A koncepció területekre lebontva is meghatároz célokat, így megfogalmazásra került a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet komplex fejlesztése. Ezen a ponton a projekt a szezon
meghosszabbításával, a foglalkoztatás bővítésével, valamint a települési környezet
megújításával (a fejlesztés részét képezi egy fürdőház létesítése, illetve sétány kialakítása) kapcsolódik a koncepcióhoz. Ez utóbbi ahhoz a törekvéshez is hozzájárul, mely
szerint a Balaton déli partján a települések nagyobb részén az építészeti arculat javítása szükséges.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
Jelen projekt a TOP első prioritási tengelyének második intézkedéséhez (Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál) kapcsolódik leginkább. Az intézkedés keretében a térségben működő helyi érdekű vállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása történik meg. Emellett támogathatók a vál-
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lalkozások szolgáltatásfejlesztései is. A tervezett projekt keretében összesen 11 új
munkahely fog megvalósulni, ezzel segítve az említett munkaerőpiaci célkitűzést.
Az intézkedés kiemelkedő beavatkozási területe a turisztikai szolgáltatások fejlesztése.
A kikötő és strand fejlesztése egyértelműen hozzájárul ehhez a területhez. Az intézkedés további célja a reális, valós potenciállal rendelkező, turisztikai attrakciókhoz is kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, így a turisták további fogyasztást generálnak a
helyszínen. Azt, hogy a kikötő valós potenciállal rendelkezik, már bizonyítja, hogy a
már működő másik vitorláskikötőben nagyobb a kereslet a teljes kapacitásnál. Azáltal
hogy a strand a továbbiakban is díjmentes marad, igen sok embert tud elérni az
árérzékeny magyar piacon. Ennek azért is van jelentősége, mivel a Balatonnál egyre
inkább a hazai kereslet felé mozdul el a piac. Az ingyenességből adódóan az ide érkező vendégek jövedelmük megmaradó részét az egyéb szolgáltatásokat nyújtó helyi
vállalkozásoknál tudják elkölteni. Mindez a többletbevétel segítheti a vállalkozások és a
lakosság helyben maradását.
A projekt a TOP-ban megjelölt indikátorok közül közvetlenül a foglalkoztatás növekedéséhez tud hozzájárulni a már korábban is említett 11 új munkahellyel. Közvetve
azonban a fejlesztések lehetőséget teremtenek további vállalkozások letelepedésére is
az érintett területen, így segítve helyzetbe kerülésüket.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt átfogó célja Balatonföldvár turisztikai potenciáljának erősítése.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projekt konkrét céljai:
1. A korszerű és turista központú balatoni környezet elvárásainak megfelelő
szabad strand kialakítása
2. A szabadidős sportokat űző turisták igényeinek megfelelő vitorlás kikötő
kialakítása
3. A város lakosságának életminőségét javító tóparti környezet megújítása

5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt konkrét céljai mentén, három jól elkülöníthető célcsoportot szólít meg a
Balaton parti fejlesztés:


A Balatonföldvári kistérségbe érkező, strandolni kívánó turisták



Szabadidős sportot kedvelő turisták



Balatonföldvár lakossága
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5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A projekt előkészítése 10 évre nyúlik vissza, amikor már megfogalmazódott a
balatonföldvári nyugati strand megújítása. A megelőző előkészítés során több terv,
engedély is készült, azonban ezek nagy része már érvényességét, hatályát vesztette.
A Balatonföldvári strandra és kishajó kikötőre vonatkozóan 2004-ben döntéselőkészítő
tanulmány, illetve előzetes környezeti hatástanulmány készült, az utóbbi alapján 2006ban Környezetvédelmi engedélyt adott ki Környezetvédelmi Főfelügyelőség.
A strandra és a kishajó kikötőre vonatkozóan 2004-ben készült engedélyezési
tervdokumentáció, mely be lett adva engedélyezésre, azonban a hiánypótlás során
megakadt a folyamat. A terveket ekkor még nem az Önkormányzat készítette, hanem
egy későbbiekben az üzemeltetést tervező vállalkozás. A jelenlegi tervek szerint
azonban az Önkormányzat lenne az építtető, ezért a korábban elkészült terveket és
azok felhasználási jogát vissza is vásárolta.
Mára már semelyik terv nem rendelkezik hatályos engedéllyel, ezért a projekt
megvalósításához minden előkészítési tevékenységet, engedélyezési eljárást újra kell
kezdeni. Ezek előrehaladását azonban jelentősén meggyorsítja, hogy nem kell a
tervezést tartalmilag újra kezdeni, hanem a korábbi terveket kell felülvizsgálni,
kiegészíteni.

5.2.2 A projekt megvalósításához
tevékenységek

szükséges

Előkészítési tevékenység

további

Költség
(nettó)

Időigény

Döntés előkészítő tanulmányterv
elkészítése

1 hónap

2 M Ft

Előzetes környezeti hatásvizsgálat

5 hónap

13 M Ft

Vízjogi és hajózási engedélyezési terv
készítése
Beleértve: vízi közlekedés irányítására
szolgáló jelzés létesítés engedélyezési
terve és a kikötőrend tervezet is

1 hónap

22 M Ft

Építési engedélyezési terv készítése

1 hónap

13 M Ft

Megvalósíthatósági tanulmány

2 hónap

8 M Ft

Kiviteli tervek elkészítése

1 hónap

14 M Ft

Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége

3 M Ft

Összesen:

75 M Ft

www.icg-exante.hu

előkészítési

16

5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek

Engedélyek

Időigény

Elvi létesítési engedély

1 hónap

Környezetvédelmi engedély

4 hónap

Vízjogi
létesítési
engedély
szakhatósági hozzájárulások

és

3 hónap

Hajózási létesítési engedély

1 hónap

Munkavégzési (hajózás) engedély

1 hónap

Építési engedély

3 hónap

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
A fentieknek megfelelően, az előkészítés szükséges költségigénye nettó 75 millió Ft.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A fent felsorolt előkészítési tevékenységek és engedélyezési eljárások időigénye
alapján látható, hogy a projekt elindításához jelentős időszükséglettel kell tervezni.
Mivel a strand és a vitorláskikötő engedélyezése párhuzamosan zajlik, a vízjogi és az
építési engedélyek megszerzése is egyszerre történik. Ennek ellenére, a projekt
előkészítésének minimális időigénye 18 hónap, azaz másfél év.
Rendkívül fontos, hogy a támogatási rendszer lehetőséget adjon az előkészítés időben
való megkezdéséhez, ugyanakkor az előkészítési költségeket is már a majdani
pályázat keretében finanszírozni lehessen.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Balatonföldvár a balatoni tópart egyik legrégibb történeti emlékekkel büszkélkedő
települése. Jelenleg egy nagy hajókikötője és egy kis csónakkikötője van. A helyi
vitorlások nagy részét a 350-400 férőhelyes központi hajókikötőben helyezik el, annak
korlátozott befogadóképessége miatt azonban többen már most is a déli part más
kikötőiben, vagy a parti nádasokban tartják a hajóikat. A legközelebbi vitorláskikötő több
mint 7 km-re található a balatonőszödi kormányüdülő területén, ott azonban nincs
helybérleti lehetőség.
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A vitorlázás iránti fokozódó érdeklődést kihasználva tervezi az Önkormányzat egy új kikötő építését. A város partszakaszán adott célra szóba jöhető helyek felmérése alapján a
Nyugati strandot legalkalmasabb az új kikötő kialakítása.
A kiválasztott területen megvalósítani kívánt tevékenység lényege a vitorlázáshoz szükséges alapvető feltételek folyamatos biztosítása, s ezzel párhuzamosan a meglevő strand
kiszolgálásának és üzemeltetésének korszerűsítése.
A tervezett kikötőmedence a Nyugati strand 260 m hosszú partjának K-i 2/3-a mentén
létesül, ahol a 22/2004.(XI.12.) TNM rendelet „hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötő létesítésére felhasználható partszakasz”-t jelöl, és amelyhez K felől 900 m, Ny felől
pedig 260 m hosszú „strandolásra alkalmas partszakasz” csatlakozik. A korábban már
kiadott környezetvédelmi engedély 230 vitorlás befogadására alkalmas kikötőre vonatkozik, mely a jelenlegi tervek szerint 150 hajóhellyel épülne meg, majd lépcsőzetesen, a
tényleges igények alakulásának figyelembevételével lehetőség lesz ennek bővítésére is.
A mederbe kerülő vízépítési létesítmények:







Kikötőmedence,
K-i és a Ny-i hullámvédő móló,
Bejáró móló,
Vendégmólók,
Partvédőmű,
Egy sólya és két uszadék-gyűjtő,

A kikötő és strand kiszolgáló létesítményei a Rákóczi Ferenc u. 31. alatti 1569/2 hrsz-ú
ingatlanon kerülnek elhelyezésre. A fizikai megvalósítás legfontosabb elemei:






Parképítés - kertészet
Egyszintes fürdőház belső zárt parkolóval (a korábbi koncepció földszint + 3
emeletes épülettel számolt) ~660 nm-en
Strand kiszolgáló üzletsor ~240 nm-en
WC csoport ~120 nm-en
Öltöző ~40 nm-en
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Lebontásra váró épületek:


Jelenlegi strand bejárat és szolgáltató épület, büfé, valamint vizesblokkok
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5.3.2 A
projekt
támogatási
kategóriákhoz
jövedelemtermelés vizsgálata
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5.3.2.1 Lehetséges támogatási jogcímek és támogatási intenzitások
A projekt alapvető jellege közcélt szolgál, mivel a strand használata nem nyereség
elérését célozza, a strand szabad strand lesz, mindenki számára egyenlő eléréssel. A
strandon realizálódó bevételek kisebb mértékű bérleti díjajkból származnak majd, melyek a pénzügyi terv alapján látható módon, messze nem fedezik a működtetés költségeit. Ez is igazolja a tevékenység nem profitorientált jellegét. A közcélú, azaz nem
állami támogatás esetén elérhető maximális támogatási intenzitás 100%. Mivel a tevékenység nem termel nyereséget, a jövedelemtermelés kérdése, valamint a támogatási összeg nettó profittal való csökkentése nem merül fel.
A kikötő üzemeltetése azonban tartalmilag, gazdaságilag is elkülönül majd, mely esetben nem megkérdőjelezhető annak gazdasági jellege. Ezért, a kikötő támogatási intenzitása esetében a 2014. július 1-től hatályos regionális támogatási térkép az irányadó,
mely szerint a Dél-dunántúli régióban a nem kkv vállalkozások maximálisan 50%-os
támogatási intenzitásra számíthatnak.
Kisebb léptékű, marketingre irányuló tevékenységek esetében alkalmazható a szintén
2014. július 1-jétől hatályos de minimis rendelet, mely alapján 200.00 € összegig igényelhetnek vállalkozások támogatást; ezen tevékenységek esetén akár 100%-os intenzitási mértékig.

5.3.2.2 Profitorientált tevékenység esetén a keresleti-kínálati viszonyok bemutatása
A projekt keretében profitorientált tevékenység egyedül a vitorlás kikötő üzemeltetése
lesz. A jelenlegi balatonföldvári kikötő kapacitásait tekintve, már 2014-ben is 20%-os
kereslet többlet jelentkezett, mely igen erős alapot ad az új kikötő létesítésére, annak
keresletére. A jelenlegi kikötő tapasztalatai alapján, hozzávetőlegesen 3 év szükséges,
amíg sikerül feltölteni a kikötőhelyeket.

5.3.2.3 Önerő esetén az önerő finanszírozásának forrása
A megvalósításhoz szükséges önerőt a Nonprofit Kft. működésének mögöttes
garantőre, Balatonföldvár Önkormányzata fogja biztosítani.

5.3.3

Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei

Az új strand üzemeltetője a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. lesz. A strand
bizonyos szolgáltatásai üzemeltetésbe lesznek adva, mint pl. a büfé, csúszda, vízi
bicikli, trambulin, stb.
A vitorlás kikötő üzemeltetésére a jelenlegi tervek alapján nyílt pályázatot fog kiírni a
Kft, a kikötő esetében így terv szerint vagyonkezelői szerepben fog megjelenni a
Nonprofit Kft.
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Nyitva tartás:
 Kikötő: április 1. – november 30.
 Strand: május 1. – szeptember 30.
A kikötő működését fogja szolgálni az üzemeltetés 8 hónapjában 2 fő kikötőmester, 2
fő karbantartó, két fő takarító, valamint egy, a kikötő ügyeiért felelős koordinátor. A
strand és kikötő ügyvezetéséért ugyanazon személy lesz felelős.
A strand működését támogatja az ügyvezető mellett 3 fő karbantartó.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság
Balatonföldvár Nyugati strand rehabilitációja, fürdőház és kikötő létesítése
Pénzügyi elemzés

Beruházási költség (a)
Éves működési költség (b)
Strand
Kikötő
Éves működési bevétel (c)
Strand
Kikötő
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték (NPV)
Pénzügyi elemzés

Beruházási költség (a)
Éves működési költség (b)
Strand
Kikötő
Éves működési bevétel (c)
Strand
Kikötő
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)

2015

69 000 000
-

2016

2017

635 000 000
-

531 000 000
-

-

- 69 000 000
-1 116 684 669

2018

2019

2020

2021

2022

-531 000 000

28 142 840
9 940 680
18 202 160
19 700 000
6 200 000
13 500 000
- 8 442 840

28 142 840
9 940 680
18 202 160
25 100 000
6 200 000
18 900 000
- 3 042 840

28 142 840
9 940 680
18 202 160
27 800 000
6 200 000
21 600 000
- 342 840

28 142 840
9 940 680
18 202 160
30 500 000
6 200 000
24 300 000
2 357 160

28 142 840
9 940 680
18 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
3 707 160

-

-

-635 000 000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

53 142 840
14 940 680
38 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
- 21 292 840

28 142 840
9 940 680
18 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
3 707 160

28 142 840
9 940 680
18 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
3 707 160

28 142 840
9 940 680
18 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
3 707 160

28 142 840
9 940 680
18 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
3 707 160

53 142 840
14 940 680
38 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
- 21 292 840

28 142 840
9 940 680
18 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
3 707 160

28 142 840
9 940 680
18 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
3 707 160

28 142 840
9 940 680
18 202 160
31 850 000
6 200 000
25 650 000
3 707 160

A működési költségek a kikötő esetében az alábbiakból tevődnek össze:






2 fő karbantartó, 2 fő takarító, 2 fő kikötőmester bére évi 8 hónapos időtartamra
1 fő kikötő koordinátor bére egy egész éves időtartamra
Dologi kiadások (takarítószer, fenntartási költségek, állag megóvás, mint festés,
javítás, alkatrészek, stb.)
Külső szolgáltatások díja (könyvelő, jogi költségek, stb.)
5 évente felmerülő 20 millió Ft költségű nagyobb pótlási költség

A strand esetében az alábbi működési költségek merülnek fel:







3 fő karbantartó, takarító bére – 8 hónapos időtartamra, 6 órában foglalkoztatva
1 fő ügyvezető bére, egész évben foglalkoztatva
Közüzemi költségek (víz, fűtés, villany, szemétszállítás díja)
Dologi költségek (üzemanyag, alkatrész, karbantartási anyagok, tisztítószerek,
stb.)
Külső szolgáltatások díja (könyvelő, jogi költségek, stb.)
5 évente felmerülő 5 millió Ft költségű nagyobb pótlási költség
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A szabad strand és vitorlás kikötő esetében az alábbi működési bevételekkel lehet
számítani:




A vitorlás kikötő esetében a bevételi forrás a hajóállások bérleti díjából
származik. Ugyan a bérleti konstrukció (napi jegy, heti/ havi/ éves bérlet),
valamint a vitorlás típusa alapján a bérleti díjak jelentősen eltérnek egymástól
(míg napijegy néhány ezer Ft, az éves bérlet díja nagyrészt 200 ezer Ft fölött
lehet), egy hajóállás esetében évente átlagosan 180 ezer forint bevétellel
számoltunk.
Kapacitáskihasználtság
esetében
óvatosabb
becslést
alkalmaztunk, mely szerint a működtetés első évében a kikötő kihasználtsága
50, második évben 70, harmadik évben 80, majd 90, ötödik évtől pedig évente
átlagosan 95%-os.
A strand egyik bevételi forrása a kitelepülő kisebb vállalkozások helyszín bérleti
díjából származik (vízi bicikli, büfé, trambulin, stb.) Szintén bérleti díjat fizetnek
a strand kiszolgáló üzletsorba települő kisebb vállalkozások (8 db).

Nettó jelenérték
A fenti pénzügyi számítás eredménye is azt mutatja, hogy (eltekintve az üzleti alapon
működő vitorlás kikötőtől), a projekt összességében nem térül meg a vizsgált 15 éves
időtartamban, a projekt nettó jelenértéke -1,1 Mrd forint. Tehát, a projekt által generált
bevételek nem fedezik a működtetés költségeit, támogatás nélkül a projekt nem
valósulna meg, az európai uniós támogatás nélkülözhetetlen a projekt
megvalósításához.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
Ugyan a projekt pénzügyi értelemben nem térül meg az Önkormányzat számára,
azonban megvalósítása számos olyan nem közvetlenül megjelenő társadalmi hatással,
haszonnal bír, amelyek indokolják a projekt társadalmi kívánatosságát:

1



A megnövekedett turista szám hosszabb tartózkodási ideje miatti magasabb
helyi idegenforgalmi adóbevételek;



A fejlesztés által indukált beruházások - a strandra kitelepülő kisebb
üzemeltetők beruházásai: csúszda, vízi bicikli kölcsönző, büfé, stb.



A strandra látogató, illetve vitorlás kikötőt használó turisták egyéb kiadásai a
városban (szállás, étterem, stb.);



A turizmus multiplikátor hatása: azt fejezi ki, hogy az ágazatban egy
egységnyi termék vagy szolgáltatás végső felhasználási célú kibocsátásához
milyen mértékben igényli a gazdaság más ágazatainak a teljesítményét. A KSH
ágazati modellezése alapján1 a turizmus átlagos multiplikátor hatása 1,692.



A lakók életminőség javulásának kifejezése: a megújult zöldfelület és városi
környezet miatt a környéken lévő inatlanok értékének növekedése;

Magyarország turizmus szatellit számlái; Központi Statisztikai Hivatal, 2006
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A munkanélküliek számának csökkenése az új munkahelyek létrejötte miatt,
illetve ennek köszönhetően az állam munkanélküli segélyre fordított
kiadásának csökkenése;



Negatív hatásként említhető a megnövekedő turista és gépjármű forgalom
miatti nagyobb környezetterhelés.
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Kockázat
hatása (1-5)

Kockázati
index (1-25)

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Tervezésből eredő hibák, nem
elszámolható
többletköltségek 2
megjelenése a kivitelezés során

3

6

Mérnök időben történő kiválasztása és
bevonása, a kivitelezési szerződésekbe olyan
klauzula kerül, amely ennek hatásait mérsékli.

Hatósági
eljárás
indokolatlan
elhúzódása,
különösen
a
használatba vételi engedélyezési
eljárásokat jellemzi az eljárások 3
szakmai szempontból indokolatlan
elhúzódása,
használatba
vétel
elhúzódása

2

6

A projekt ütemtervében az engedélyeztetési
eljárásra számolt időintervallumba időtartalék
lett beállítva.

4

Szigorú pénzügyi alkalmassági feltételek
alkalmazása a közbeszerzés során, szükség
esetén a szerződés egyoldalú felbontása és új
közbeszerzés kiírása.

2

4

Megfelelő
tapasztalattal
rendelkező
projektmenedzsment szervezet kiválasztása,
amely biztosítja az elszámolások megfelelő
minőségű és idejű összeállítását.

2

6

Releváns
tapasztalattal
rendelkező
közbeszerző
megbízása,
garanciák
és
felelősségbiztosítás beépítésével.

Kockázat megnevezése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK

Kivitelező cég / alvállalkozó cég
fizetésképtelenné válik - Jelentős
2
csúszás, esetleg többletköltségek
megjelenése.
A támogatás lehívásával kapcsolatos
problémák - a kifizetések és így a
2
projekt megvalósítása is csúszik.
Közbeszerzési eljárás a beruházásra
vonatkozóan eredménytelen, illetve
3
elhúzódik, a beruházás kezdési
időpontja csúszik.

2

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Konfliktusok
az
érintettek
(projektgazda, üzemeltető, kivitelező)
2
között Döntések hiányában a projekt csúszik

3

6

Megfelelő kommunikáció kialakítása az
érintettek között, projektalapító dokumentum
(PAD) készítése a megvalósítás előtt; vezetői/
döntéshozó
szintű
egyeztetés
kezdeményezése
az
összes
érintettel,
érintettek bevonása a projektmenedzsmentbe.

Szomszédok
ellenállása
építkezési munkák ellen

3

6

Folyamatos kommunikáció az érintett lakosság
körében, földszintes épület építése a
szomszédok szabad kilátásnak megőrzésére.

4

Tartalékidők
beépítése,
vízállástól
és
időjárástól
független
technológiák
alkalmazása.
Kivitelező
szerződésében
rögzíteni kell a vis maiorból eredő csúszások
korrigálásának kötelezettségét.

az

2

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Rendkívüli időjárás
A vízépítési munkák sajátosságát adja
az erős függés a Balaton aktuális
vízszintjétől.
Vannak
kivitelezési 2
munkák,
amik
csak
megadott
vízállástartományban végezhetők, így
a kivitelezés megcsúszhat.
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A Balaton jelenlegi
állapotának fenntartása

természeti

1

4

Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)
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4

Kockázatkezelési stratégia

A környezetvédelmi hatástanulmány, az erre
épülő környezetvédelmi engedély és a
hatóságok által előírt feltételek célja az
esetleges
negatív
környezeti
hatások
kiküszöbölése.

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Építési munkák költségbecslésével
kapcsolatos kockázatok
Infláció, forint-euró árfolyam árakra
gyakorolt hatása.
2
Monopolhelyzetben
lévő
gyártók
szokványostól nagyobb áremelése.
Mindezek a beruházási költségek
emelkedéséhez vezethetnek.
Kivitelezésből adódó hibák
Végső műszaki átadás csúszik,
ezáltal a projekt befejezése is,
2
munkaszervezési
problémák,
többletköltségek felmerülése.
Finanszírozás likviditási problémái.
Szállítókat
nem
sikerül
időben
kifizetni, likviditási problémák, a 3
kifizetések és a projekt megvalósítás
csúszik.
Projekttevékenységek
támogathatóságával kapcsolatban
problémák merülnek fel, egyes
projektelemek, projekttevékenységek 3
költsége nem elszámolható, melyek
finanszírozása önerőből oldható csak
meg.

6

A kivitelezés költségei a várható inflációval
kiigazításra kerülnek, forint alapú elszámolás
előnyben részesítése.

3

6

Kivitelezési szerződésekbe olyan klauzula
kerül, amely ennek hatásait mérsékli,
időtartalék
beépítése
az
ütemezésbe.
Kivitelezési részhatáridők meghatározása,
beruházás szakaszolása, gondos műszaki
ellenőrzés.

3

9

Szállítói finanszírozással, előleg folyósításával
a kockázat csökkenthető.

9

Már a tervezési időszaktól kezdődően
folyamatos egyeztetés a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal és a Nemzeti Tervezési
Hivatallal a támogatható tevékenységekről és
azok támogatási intenzitásáról

12

A 2014-2020-as időszak úgy kerül
megtervezésre,
hogy
a
nevesített
projektek
előre
jelzett
előkészítési
tevékenységeire megfelelő időkeretet és
finanszírozást is adjon.

3

3

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A pályázati rendszer nem biztosít
elegendő időt a projekt megfelelő
előkészítésére (építési engedély,
vízjogi létesítési engedély, környezeti
hatásvizsgálat,
környezetvédelmi
4
engedély és az eljáró hatóságok által
előírt
egyéb
vizsgálatok),
az
előkészítési
költségek
előfinanszírozására nincsen elegendő
forrása az Önkormányzatnak
Nem sikerül megfelelő forgalmat
generálni
a
vitorlás
kikötőben, 1
valamint a strandon.
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Széleskörű marketing tevékenység a mind a
4

4

vitorlás kikötő, mind a strand célcsoportja
körében. A strand szabad strand jellege
biztosítja a tervezett vendég forgalmat.

26

7 A fejlesztési
bemutatása

projekt

tulajdonviszonyainak

Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

1569/2

A teljes beruházás a
1569/2 hrsz-on fog
megvalósulni

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

A strand- és vitorláskikötő fejlesztési projekt megvalósítása egyetlen helyrajzi számot
érint a Balaton partján, mely Balatonföldvár Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában van. A Város érvényben lévő helyi rendezési terve alapján a helyrajzi
számmal érintett terület és partszakasz egyrészt „strandolásra kijelölt partszakasz”,
másrészt pedig „hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére
felhasználható partszakasz”2. Tehát, a fejlesztés összhangban van az érintett
partszakasz rendezési terv szerinti rendeltetésével.
A beruházás megvalósítója, a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó
Nonprofit Kft, mivel nem tulajdonosa az ingatlannak, az önkormányzattal kötendő
üzemeltetési szerződés alapján fogja végezni a strand és kikötő működtetését. Mivel a
modern kor követelményeinek megfelelő strand kiépítése Balatonföldváron az
Önkormányzat 2020-ig tartó fejlesztési elképzeléseinek szerves részét képezi, valamint
a strand és kikötő üzemeltetése összességében jövedelmet nem termelő beruházás,
az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. közti, üzemeltetésre vonatkozó jogviszonynak
nem lesznek költség terhei, számottevő időigénnyel pedig szintén nem kell számolni.
Hangsúlyozandó azonban, hogy az üzemeltetés és fenntartás mögöttes garantőre az
Önkormányzat, így a működtetés pénzügyi likviditásához szükség esetén az
Önkormányzat hozzá is járul.

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A fenti fejezetben bemutatottakon túli tulajdonviszonyt érintő lépésekre nem lesz
szükség.

2

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETEBALATONFÖLDVÁR
VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve3
Balatonföldvár Nyugati strand rehabilitációja, fürdőház és kikötő létesítése
Projektelemek
Előkészítési költségek
Megalapozó tanulmányok költsége
(környezetvédelmi hatástanulmány és a hatóság
által előírt egyéb tanulmányok) - strand és
kikötő
Vízjogi és hajózási engedélyezési terv
Építési engedélyezési tervdokumentáció
Kiviteli tenderterv - strand és kikötő
Eljárási díjak, illetékek
Kivitelzési költségek
Egyszintes fürdőház kialakítása
Strand kiszolgáló üzletsor
WC csoport
Öltöző
Parképítés - kertészet
Bontás
Vitorlás kikötő
Megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
Műszaki ellenőr
Külső projektmenedzsment
Közbeszerzési tanácsadó
Jogi szolgáltatás
PR és marketing terv
Kampány költségek
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Könyvvizsgálat
Összesen

3

Összesen
75 000 000

2015

2016

2017
-

23 000 000

23 000 000

22 000 000
13 000 000
14 000 000
3 000 000
1 095 000 000
312 000 000
90 000 000
35 000 000
13 000 000
60 000 000
135 000 000
450 000 000

22 000 000
13 000 000
1 500 000

14 000 000
1 500 000
156 000 000
45 000 000

30 000 000
135 000 000
225 000 000

156 000 000
45 000 000
35 000 000
13 000 000
30 000 000
225 000 000

65 000 000
10 000 000
12 000 000
7 000 000
3 000 000
10 000 000
15 000 000
4 000 000
4 000 000
1 235 000 000

4 000 000
3 500 000
1 000 000

1 000 000
69 000 000

5 000 000
4 000 000
3 500 000
1 000 000
5 000 000
7 500 000
1 500 000
1 000 000
635 000 000

5 000 000
4 000 000
1 000 000
5 000 000
7 500 000
1 500 000
3 000 000
531 000 000

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Balatonföldvár Nyugati strand rehabilitációja, fürdőház és kikötő létesítése
Projektelemek
Előkészítési költségek
Megalapozó tanulmányok költsége
(környezetvédelmi hatástanulmány és a hatóság
által előírt egyéb tanulmányok) - strand és
kikötő
Vízjogi és hajózási engedélyezési terv
Építési engedélyezési tervdokumentáció
Kiviteli tenderterv - strand és kikötő
Eljárási díjak, illetékek
Kivitelzési költségek
Egyszintes fürdőház kialakítása
Strand kiszolgáló üzletsor
WC csoport
Öltöző
Parképítés - kertészet
Bontás
Vitorlás kikötő
Megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
Műszaki ellenőr
Külső projektmenedzsment
Közbeszerzési tanácsadó
Jogi szolgáltatás
PR és marketing terv
Kampány költségek
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Könyvvizsgálat
Összesen

Költség-igény (Ft)

Támogatás
intenzitás (%)

Támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

75 000 000

Támogatási Támogatási
forrás
kategória

TOP1.2

23 000 000

100%

23 000 000

-

TOP1.2

nem állami

22 000 000
13 000 000
14 000 000
3 000 000
1 095 000 000
312 000 000
90 000 000
35 000 000
13 000 000
60 000 000
135 000 000
450 000 000

100%
100%
100%
100%

22 000 000
13 000 000
14 000 000
3 000 000

-

nem
nem
nem
nem

100%
50%
100%
100%
100%
100%
50%

312 000 000
45 000 000
35 000 000
13 000 000
60 000 000
135 000 000
225 000 000

TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10 000 000
12 000 000
7 000 000
3 000 000
10 000 000
15 000 000
4 000 000
4 000 000
965 000 000

45 000 000
225 000 000

65 000 000
10 000 000
12 000 000
7 000 000
3 000 000
10 000 000
15 000 000
4 000 000
4 000 000
1 235 000 000

állami
állami
állami
állami

nem állami
regionális
nem állami
nem állami
nem állami
nem állami
regionális

TOP1.2
-

TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2
TOP1.2

nem állami
nem állami
nem állami
nem állami
de minimis
de minimis
nem állami
nem állami

270 000 000

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)

4

TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis
érték (év)

Célérték
(év)

Adatforrás

A foglalkoztatás növekedése a
támogatott vállalkozásoknál

Teljes munkaidő
egyenérték

2014

7

Kedvezményezettek
adatszolgáltatása

A TOP-ban előirányzott indikátorok közül a projekt közvetlenül a foglalkoztatás
növeléséhez járul hozzá. Ugyan a projekt keretében 11 új munkahellyel lehet számolni
a jelenlegi tervek szerint, figyelembe véve ezek munkaidejét és éven belüli
felmerülését, összesen 7 teljes munkaidő egyenértékű foglalkoztatás növekedéssel
számolhatunk.

4

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
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9 Kapcsolódó projektek
A balatonföldvári strand és vitorlás kikötő projektnek nincsen olyan előfeltétele, mely
alapján egyéb kapcsolódó projekt megvalósítása is szükséges lenne a projekt
megvalósításához vagy működtetéséhez.
Turisztikai jellegéből adódóan természetesen szinergikus hatással vannak a sikeres
működtetésre a megyében megvalósuló egyéb turisztikai projektek. A megye összes
turisztikai kínálatának bővülése és erősödése több turistát vonz a térségbe, akik
többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe tudnak venni.
A megye turisztikai kínálatához kapcsolódóan említést tesz szükségessé a 2020-ig
tartó időszakban megvalósítandó megyei turisztikai ernyő projekt, melynek célkitűzése
a megyei turisztikai kínálat felkarolása, a turistákat megszólító programok szervezése,
promóció, a turisztikai szolgáltatók közötti koordináció, valamint kiajánlások. A
turisztikai ernyő projekt egyrészt biztosítja megyei szinten a különböző turisztikai
fejlesztések megyei fejlesztési tervhez való illeszkedését, valamint segít megtalálni a
különböző program lehetőségek közötti összhangot is.
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Vezetői összefoglaló
A megvalósulás helyét képező térség, a Tabi Járás déli részén fekvő Törökkoppány és
a hozzá tartozó körjegyzőség kistelepülései halmozottan hátrányos helyzetű belső perifériát képeznek. Felzárkóztatásuk sikere a fenntartható helyi jövedelemforrások megteremtése mellett a költségek, függőségek (fosszilis energia, élelmiszer, takarmányfehérje) mérséklésétől is függ.
A projekt átfogó célja, hogy a Fekete István Mintaprogram részeként egy olyan komplex rendszert hozzon létre, amely fellendíti a helyi gazdaságot a környezet megóvása
és a helyi hagyományok ápolása mellett, piacképes szakképzést nyújt és valamilyen
módon képes integrálni a leginkább rászoruló rétegeket, ezzel megélhetést biztosítva
számukra.
Jelen projekt konkrétan egy biogáz erőmű építését foglalja magában, amely alapanyagának előállításához 350 hektáron olyan innovatív, 10-12 évig helyben maradó évelő
kultúrákat termesztenek (Silphium perfoliatum, Galega orientalis), amelyek egész éves
talajfedettséget biztosítanak, így megakadályozzák az eróziót és minimális éves talajművelést igényelnek. Emellett alapanyagként szennyvizet is használ az erőmű, amely
csökkenti a környező települések szennyvíz elszállítási költségét, továbbá biogáz üzem
tanüzemként is szolgál, ezzel a szakképzési rendszer fontos részévé válik.
A projekt több ponton illeszkedi Somogy Megye Területfejlesztési Programjához:
1. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a
helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése
4. prioritás: A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása
5. prioritás: A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye
lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások
támogatása
A projekt a Terület és Településfejlesztési Operatív Programba is több helyen illeszthető:
TOP 1.1: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók
TOP 3.2: A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás
támogatása.
A biogáz üzem közvetlenül 5 fő foglalkoztatását biztosítja, 3500 MWh/év villamos és
3400 MWh/év hőenergiát állít elő megújuló alapanyagokból, továbbá 10-15 családi
gazdálkodónak biztosít piacot azzal, hogy helyben maradó évelő kultúrákat vásárol fel.
Finanszírozását tekintve elsődleges cél a 100%-os támogatásintenzitás a TOP 1.1-es
vagy 3.2-es intézkedésein belül (erre reális esély van, miután a projekt bevételeit a
mintaprogram finanszírozásába kívánják visszaforgatni), ugyanakkor végső esetben
50%-os támogatás intenzitás és hitel felvétele mellett is lehetőség nyílik a projekt finanszírozására.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Fekete István Mintaprogram Törökkoppányi biogáz üzeme

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje:

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú
Egyesület

Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):
Kapcsolattartó elérhetőségei:

Gelencsér Géza
villasalvia@gmail.com
20 568 70 78
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
A kedvezményezettek alapadatainak táblázatos rögzítése:
Fő kedvezményezett szervezet megnevezése:

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület

Foglalkoztatottak száma (fő):

9 fő (2013)

Belső projektmenedzsmentbe bevonni kívánt személyek (és beosztásuk):

Gelencsér Géza ügyvezető
Váczi Korinna pénzügyi vezető
Horváth Richárd asszisztens

Kíván-e külső projektmenedzsmentet
igénybe venni szolgáltatásként (I/N):

Igen: külső környezetgazdálkodási tanácsadó

További kedvezményezett szervezet megnevezése:

Törökkoppány Község Önkormányzata

Foglalkoztatottak száma (fő):

8 fő (+ 18 fő közmunkás)

Belső projektmenedzsmentbe bevonni kívánt személyek (és beosztásuk):

Varga György polgármester
Huszár Károlyné pénzügyi előadó

Kíván-e külső projektmenedzsmentet
igénybe venni szolgáltatásként (I/N):

nem

A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület az ezredforduló után jött
létre. A helyi fórumokon több alkalommal is szóba került, hogy a hátrányos helyzet leküzdése érdekében szükséges lenne létrehozni egy szakemberekből álló csapatot.
2004-ben létrejött a Völgy Hangja Fejlesztési Társaság, melynek tagjai a szaktudásuk
és tapasztalatuk segítségével hozzáláttak Koppányvölgy fejlesztéséhez.
Egy év múlva helyi lakosok és vállalkozók létrehozták az egyesületet. A vázlatos stratégiai koncepció megvitatásra került mezőgazdaságból élőkkel, jövedelemtermelőivel
és súlyos helyzetben levő önkormányzatok képviselőivel. Igy elmondható, hogy alulról
szerveződő volt kiútkeresési törekvések keresése.
A jelenleg az országban is ismert LEADER+ Program helyi szervezését a Gesztor
Szervezet néven, az egyesület irányítja. 2007-ben megalakult a Koppányvölgye Helyi
Közösség. Ez a Közösség 56 települést fog össze, majd 48 ezer lakossal és 1200
négyzetkilométeren.
További kedvezményezett Törökkoppány Közös Önkormányzati Hivatala. Az Önkormányzat munkáját az ügyintézők segítik: jegyző, pénzügyi vezető- főtanácsos, pénzügyi főmunkatárs, pénzügyi főelőadó, anyakönyvvezető, igazgatási főelőadó és a főta-
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nácsos. A Közös Hivatalt alapító önkormányzatok név szerint Bonnya, Kára, Miklósi,
Somogyacsa, Somogydöröcske, Szorosad és Törökkoppány.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
A fő kedvezményezett szervezet elmúlt 10 évben megvalósított jelen projekt szempontjából releváns projektjeinek összefoglaló táblázata:
Projekt megnevezése:

Megvalósítás időszaka (év):

Összköltség
(Millió Ft):

A projekt milyen
támogatásból
valósult meg:

LEADER+ gesztorálás

2006-2009

100

EMVA

helyi gazdaságfejlesztés (mélyszegénységben élők felzárkóztatása)

2011-2014

162

ESZA

Megújuló energetikai szakoktatás fejlesztés

2012-2014

120

EC LEONARDO
Innovation Transfer

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
-

a projekt megvalósításának menedzsmentje elsősorban a fő kedvezményezett
belső erőforrásaiból fog megvalósulni (több kapcsolódó projekt és előkészítési
projekt menedzsmentjét végezték az elmúlt években és végzik ma is), a fő kedvezményezett három fővel végzi a menedzsmentet (pénzügyi és jogi menedzsment), egy külső környezetgazdálkodási szakértő igénybevételével, aki a
műszaki kérdésekért felel elsősorban. A további kedvezményezett önkormányzat két fővel vesz részt a projekt menedzsmentjében.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
A fejlesztési projekt megvalósulásának helye Törökkoppány falu, azonban a fejlesztés
hatásai környező települések lakosságára is kiterjednek.
Törökkoppány a korábbi Tabi kistérség – ma Tabi járás – területén található, mely hazánk 44 leghátrányosabb helyzetű kistérségének egyike volt a közelmúltban.
A térség természetföldrajzi viszonyai nem kedveznek a nagyobb települések kialakulásának, ennek megfelelően a járást aprófalvas településszerkezet jellemzi, annak minden negatív tulajdonságával egyetemben (súlyosan elöregedő lakosság, népességfogyás, kedvezőtlen jövedelmi helyzet stb.). A domborzat rendkívül tagolt, jelentős mértékű a talajerrózió. A tagolt térszín nem kedvez a hagyományos mezőgazdasági termelésnek, így a térség lakossága számára legtöbb munkalehetőséget biztosító Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek a rendszerváltást követően megszűntek. A TSZ-ek foglalkoztatásban betöltött szerepét azóta sem tudta átvenni más gazdasági szereplő, így
rendkívül magas a munkanélküliség. A járás természetes központja az itt található
egyetlen városi rangú település, Tab.
Tab város a külső-somogyi dombvidék egyik központi települése. 24 község tartozik a
vonzáskörzetéhez. Siófoktól körülbelül 25 kilométerre helyezkedik el, a Balatontól délre. Tab hajdani szalagtelepülés, ami párhuzamosan épült a Kis-Koppány patakkal. Lakónépessége körülbelül 5100 fő.
Tab városa foglakoztatási szempontból is a járás központja, korábban a Videoton
gyáregysége teremtett számos munkalehetőséget a városban, majd ennek megszűnését követően a helyi ipari parkba betelepült Flextronics elektrotechnikai üzemegysége
hozott új munkahelyeket.
A munkanélküliségi ráta adatait vizsgálva (1. ábra) látható, hogy az országosnál jóval
kedvezőtlenebb a Tabi járás helyzete. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a Somogy megyei értéktől a válságot követő évek kivételével nem tér el jelentősen a járási
adat. Ez annak a következménye, hogy Tab városának viszonylag kedvező foglalkoztatási adatai kiegyenlítik a kistelepülések kiemelkedően rossz munkanélküliségi mutatóit. A magas munkanélküliség problémája, a jövedelemszerzési lehetőségek hiánya
ugyanakkor épp ezeket a térségeket sújtja leginkább. A kistelepülések népességmegtartó ereje rendkívül gyenge.
A Tabi járás mutatói jól tükrözik Törökkoppány és térségének helyzetét is. A falu adatai
némiképp kedvezőtlenek, mint a járási adat, de az eltérés nem jelentős.
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1. ábra: Munkanélküliségi ráta (százalék) Forrás: TEIR
Az egy lakosra jutó nettó jövedelem értékeit vizsgálva megállapítható, hogy a Tabi járás jövedelmi helyzete jóval kedvezőtlenebb, mint az országos és a regionális átlag. A
megyei értékkel összehasonlítva a különbség nem számottevő, ugyanakkor a megyei
adatok is kedvezőtlenek az országos átlaghoz képest.

2. ábra: Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (forint) Forrás: TEIR

10

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
•

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

•

Biogáz üzemek 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján történő besorolás
teljesítménytől, illetve bemenő alapanyagoktól függően

•

Előzetes vizsgálati dokumentáció a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4.
számú melléklete szerint

•

Környezeti hatásvizsgálat a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5-7. számú
mellékletei szerint

•

Egységes környezethasználati dokumentáció a 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet 8-10. számú mellékletei szerint

•

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat - biogázt,
bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről

•

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

•

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásról szól
a 343/2010.

•

(XII. 28.) Korm. Rendelet módosítása (167/2011. (VIII. 24.) Korm. Rendelet)

•

A biohulladék kezeléséről és komposztálás műszaki követelményeiről
[23/2003. (XII. 29.) KvVM Rendelet]

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020
A stratégia célja, hogy koncepcionális keretet adjon Magyarországon a megújuló
energiahordozó felhasználás növeléséhez, hozzájáruljon a megújuló technológiák
alkalmazásának terjedéséhez, e technológiák hatékonyságának javításához, valamint társadalmi elismertetéséhez.
A stratégia célja továbbá, hogy ambiciózus, de egyben reális célkitűzést határozzon meg a magyarországi megújuló a 2020-ig terjedő időszakra.
A bioüzemanyagokkal kapcsoltban adottnak tekinti Magyarország a 2020-ra az Európai Unió tagállamai számára kötelező célként meghatározott 10%-os részarányt.
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A stratégia alapelve, hogy a hazai megújuló energiafelhasználás részaránya az ország adottságainak megfelelően, a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság feltételeinek megfelelően növekedjen.

Köztestületi Stratégai Programok – Megújuló energiák hasznosítására
Javaslatok:
•
•
•
•
•
•

a megújuló energiák szakmakultúrája
stratégiai vizsgálatok, energiakoncepció
a megújuló energiák hasznosításának támogatása
gazdasági, társadalmi hatások
kormányrendeletek átdolgozása
kapcsolódás az Új Széchenyi-tervhez

Magyar Biogáz Egyesület
A hosszútávon fenntartható fejlődést szolgáló korszerű környezetvédelem és energiagazdálkodás egyik legfontosabb eleme a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználása és ismertetése.
A Magyar Biogáz Egyesületet azért jött létre, hogy segítségére legyen a biogáz témával foglalkozó kutató műhelyek, mezőgazdasági és ipari termelő szervezetek,
kivitelezők valamint kutatók, műszaki- és gazdasági szakemberek, politikusok és a
társadalom jövője iránt érdeklődő állampolgárok közötti információ áramlásban.
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4 A fejlesztési projekt indoklása
A megvalósulás helyét képező térség, a Tabi Járás déli részén fekvő Törökkoppány és
a hozzá tartozó körjegyzőség kistelepülései halmozottan hátrányos helyzetű belső perifériát képeznek. Felzárkóztatásuk sikere a fenntartható helyi jövedelemforrások megteremtése mellett a költségek, függőségek (fosszilis energia, élelmiszer, takarmányfehérje) mérséklésétől is függ.
A helyi gazdaság szinte egyetlen jelentős szereplője a volt TSZ alapjain létrejött nagyüzemi, intenzív növénytermesztést folytató Rt, amelynek foglalkoztatási, helyi gazdaságfejlesztési és környezeti hatásai negatív szaldót mutatnak. A cél az, hogy a térségben működő, mintegy 12-15 családi gazdálkodó, akik megfelelő betakarító, szárító és
raktár kapacitások híján ki vannak szolgáltatva a nagyobb piaci szereplőknek, egy
olyan alternatív termelési rendszert tarthasson fenn, amely megszünteti az intenzív
növénytermesztés természeti erőforrás degradációs folyamatait (dombvidéki talajerózió, pazarló vízháztartás, hanyatló biodiverzitás, stb.), vagyis növeli a klímaváltozás
hatásaival szembeni ellenállóképességet és megújuló képességet (rezíliencia). Ez a
dombvidéken (meredek szántókon) csak teljes éves borítottságot jelentő évelő kultúrákkal, főként takarmánynövényekkel lehetséges.
A 2012-ben EU támogatással (Leonardo Innovation Transfer) megkezdett térségi
szakképzés megújítási folyamat (biomassza alapú megújuló energetikai szakképzés
átvétele, adaptációja és beindítása mezőgazdasági gépész, épületgépész és mechatronika alapképzésre épülő technikusképzésként) támogatásához és fenntartásához
olyan tanüzemekre (főként biogáz előállítás tekintetében, mivel az égetés kisebb berendezésekkel is szemléltethető) van szükség, amelyek a legkorszerűbb technológiák
tanulmányozására adnak módot.
A projekt amellett, hogy az említett szakképzési program tanüzemeként szolgálna,
elektromos és hőenergiát termelne a helyi közösség számára, a klímaalkalmazkodást
messzemenően szolgáló, fenntartható alternatívát nyújtana a térség gazdálkodói számára, valamint a folyamat során előállított klorofill fehérjére alapozva egy háztáji baromfi integrációs rendszer keretében kiegészítő helyi jövedelemforrást teremtene és
egészséges helyi élelmiszert állítana elő. A fermentor egy speciális pasztorizáló egységen keresztül befogadná a térségben szippantott szennyvizet is, mérsékelve a helyi
lakossági és közösségi költségeket. E komplex hatásokon keresztül megerősítené a
belső periféria elszegényedő településeit
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
A fejlesztési projekt egy összetett program, a Fekete István Mintaprogram egyik kulcseleme, így a teljes célrendszerének értelmezéséhez szükséges a program rövid bemutatása:
A programba 400 ha erodált, gyenge minőségű szántóterületet kívánnak bevonni,
amelyből 350 hektáron olyan innovatív, 10-12 évig helyben maradó évelő kultúrákat
termesztenek (Silphium perfoliatum, Galega orientalis), amelyek egész éves talajfedettséget biztosítanak (ezek a termények jelentik majd a biogáz erőmű elsődleges
alapanyagát), így megakadályozzák az eróziót és minimális éves talajművelést igényelnek (elmarad a tarlóhántás, szántás, elmunkálás, magágykészítés).
A növényeket vegetatív fázisban, zölden takarítják be járvaszecskázóval, majd zöld és
szilázs formában hasznosítják. A maradék 50 hektáron hagyományos szántóföldi abraktakarmány termelés folyik tápelőállítás céljából. A szükséges 400 hektárt 10-12 helyi családi gazdálkodó biztosítja majd, amelyekkel a fő projektgazda már tárgyalt az
ügyben, és együttműködési szándékukat megállapodások formájában is jelezték.
A megtermelt zöldtömegre egy 750 kW teljesítményű biogáz kiserőmű üzem épül,
amely évente 3,5 millió kwh hasznosítható elektromos és 3,4 millió kwh hasznosítható
hőenergiát állít elő. Az üzem friss és silózott növényi alapanyagot használ fel, amelyet
az erjesztés hatásfokának javítása érdekében a növényi alapanyag (szubsztrátum)
teljesebb feltárását végző extruderen keresztül juttatnak be az erjesztőtartályba.
Ez a behatóbb feltárás a friss zöldanyag esetében lehetővé teszi, hogy az extrudációt
követően egy hidraulikus préssel nyert léből az üzemelés során keletkező mintegy 85
C-os hő segítségével koaguláljuk a préslé fehérjetartalmát, majd egy centrifugálszűrő
segítségével kinyerjük azt. A présmaradék és a fehérje kinyerés után maradó lé viszszakerül a fermentorba, ily módon a bemenő szubsztrátum N és S tartalma alacsonyabb lesz, ami kedvez a fermentációs folyamatnak is.
A kinyert levélfehérje emulzió antioxidánssal kezelve rögtön keverhető gabonadarákkal
és premixszel, majd egy pelletáló készülékkel táp állítható elő belőle. A termeszteni
tervezett kecskeruta (Galega) és szilfium egyaránt magas fehérjetartalommal rendelkezik, ráadásul fehérjéjük a lucernával ellentétben takarmányozási szempontból nem
jár kedvezőtlen élettani hatásokkal, így magasabb arányban is bekeverhető. Ily módon
a helyi állattenyésztés fehérjeigénye helyi fehérjeforrással elégíthető ki, kiváltva az
egyre költségesebb, zömmel GMO szóját.
A fermentáció után visszamaradó anyagot egy szeparátor berendezés folyékony és
szilárd fázisokra választja szét. A folyékony fázis visszakerül a fermentációs folyamatba, a szilárd fázis pedig kiváló szervestrágya. A tervezett kapacitásokkal a 400 hektáros területen 20 tonna / év szervestrágya juttatható ki, amely a terület soha nem látott
mértékű talajregenerációját alapozza meg.
A fermentációs folyamatba bevitt N, P és K teljes mértékben visszajut a termőterületre,
így műtrágyázásra a területen nincs szükség.
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Az alkalmazott technológia tartalmaz egy higienizációs berendezést, amellyel az
üzemben keletkező hő segítségével csírátlanítható a háztartási szennyvíz, így a fermentációhoz történő adagolása esetén a keletkező maradék anyag trágyaként, humán
egészségügyi kockázat nélkül kijuttatható a termőföldre. Mintegy 2000 LE
(lakosegyenértéknyi) egyedi szennyvíztárolóból szippantott háztartási szennyvíz betáplálását tervezzük. Jelenleg kb. évi 4000 m3 áll rendelkezésre, amelyet az üzembe történő beszállítás esetén nem kell messzebbre szállítani és deponálási díjat sem kell
érte fizetni. Mindez lakossági szinten olcsóbb szennyvíz elhelyezési lehetőséget nyújt.
A szennyvíz klór és egyéb, a fermentációt és a trágyaként való kihelyezést veszélyeztető szennyező anyag tartalmának korlátozása érdekében lakossági szemléletformáló
és olcsó, környezetbarát tisztítószerek használatát segítő kampányokat valósítunk
meg.
A szennyvízből a fermentációs maradékban jelentős N és egyéb tápanyag többlet keletkezik, ami fedezi a fehérje előállítás miatti N veszteséget.
A program másik fontos része az üzemben előállított fehérje alapú, mintegy évi 500
tonna táp hasznosítása a helyi jövedelemtermelő kapacitás növelése céljából. Ennek
érdekében a térségünkben lévő elismert magyar sárga kopasznyakú tyúk
tenyészállományt kívánjuk hasznosítani, amelyet szeretnénk felszaporítani és a későbbiekben egy speciális helyi márkavédjegyet építeni erre a házi, szabadtartású, őshonos tyúkfajtára. Tekintettel arra, hogy a fajtát tulajdonságai a szabadtartásra predesztinálják, a legalkalmasabbnak egy háztáji integrációs rendszer kiépítését tartjuk,
amely a házaknál még meglévő gazdasági épületekre, baromfiudvarokra, valamint a
táplálékkeresésre alkalmas kertekre épül a megtermelt táp és az előállított előnevelt
csirkék táp kihelyezésével.
A létrejövő áru gyűjtését és kereskedelmét a projekt szervezet végezné. A helyi vágás
megoldása esetén a húsáru számára a biogáz előállítás hulladékhőjét hűtésre is fel
kívánjuk használni a jövőben.
A program anyagforgalmának főbb jellemzőit az alábbi ábra mutatja be:
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A biogáz erőmű, amellett, hogy a fenti programba illeszkedik, annak központi eleme, a
4. részben bemutatott biomassza alapú megújuló energetikai szakképzés tanüzemeként szolgál majd, ezzel a legkorszerűbb technológiák tanulmányozására ad módot.
A Fekete István Mintaprogram összességében legalább 4 különálló projektből áll,
amelynek egyike a jelen projektben tervezett biogáz erőmű, ugyanakkor több egyéb
kapcsolódó projekt lehetőségét is kínálja:
-

-

Biogáz erőmű projekt: ez alapvetően a fenti ábrán kékkel bekarikázott részt foglalja magában, annak lehetőségét teremti meg.
Fehérje előállító technológia projekt: ezt a fenti ábrán lila színnel jelölt rész,
amely zöldtömegből fehérje előállítást jelent, amely szemesterménnyel keverve
kiváló baromfi tápot alkot. Az ehhez szükséges technológia megépítését a Vidékfejlesztési Program Európai Innovációs Partnerségi forrásaiból kívánják finanszírozni a jövőben. Ennek feltétele a biogáz üzem léte.
Háztáji baromfi integráció a „koppányvölgyi tarnyakú tyúk” tenyésztésére projekt: ez a fenti ábrán piros színnel jelölt rész, amely projekt megkezdődött, a fajtaelismertetés folyamatban van. Önkormányzati tulajdonú baromfikeltető (ma is
működik a Startmunka Program keretében) és – már elnyert forrásból épülő –
baromfi vágópont segítségével a várhatóan 2015-ben elismert fajtával indulhat
el a projekt teljes kapacitással. Ma is van baromfi kihelyezés, de a fajtaelismerés után az integráció kiszélesíthető, és képes lehet a Dél-Dunántúli Idegenfor-
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-

galmi Közhasznú Nonprofit Kft. által igényként feltárt heti 500 baromfi tőkehúsként való értékesítésére (éttermek részére).
Térségi szakképzés megújítási folyamat (biomassza alapú megújuló energetikai
szakképzés átvétele) projekt: ez a folyamat a fenti ábrán nem jelzett 2012-ben
tananyagfejlesztéssel elindult projekt, amelynek keretében 2015 szeptemberétől képzés is indulhat, melynek tanüzemeként szolgál majd a jelen projektben
építendő biogáz üzem.

5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
A Fekete István Mintaprogram egy olyan komplex program, amely Somogy Megye Területfejlesztési Programjának több prioritásában foglalt intézkedésekhez is illeszkedik,
a programon belül jelen projekt (a biogáz üzem építése) már önmagában is több prioritást támogat, amelyek a következők:
1. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a
helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése
1.1. intézkedés: A feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése
/a biogáz üzem mezőgazdasági alapanyagra épül, így a feldolgozóipar részét
képezi/
1.4. Tudástranszfer és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban
/a biogáz üzem innovatív technológián alapul és tanüzemi mivoltában kifejezetten a tudástranszfert szolgálja/
4. prioritás: A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása
4.2. intézkedés: Piacképes tudást biztosító szakképzési rendszer kialakítása és
a felnőttoktatás támogatása
/a biogáz üzem tanüzemi minőségében a mintaprogram keretében kialakított
szakképzési program szerves része/
5. prioritás: A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye
lakosságának életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások
támogatása
5.1. intézkedés: Energia hatékony és megújuló energiaforrásokat használó termelési technológiák alkalmazásának ösztönzése
/a biogáz üzem a megújuló energiaforrásra épül/
5.2. intézkedés: A megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjesztése
/a biogáz üzem ilyen rendszert hoz létre/
5.3. intézkedés: A mezőgazdasági termelésre gazdaságosan nem hasznosítható területeken biomassza termelő ültetvények létesítése
/a biogáz üzem nyersanyagát a lejtős szántók erősen degradálódott talaján állítják elő/
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5.5. A hulladék feldolgozó és hasznosító ipar innovatív beruházásainak, ill. az
iparág letelepedését szolgáló fejlesztések támogatása
/a biogáz üzem azzal, hogy szennyvizet is használ imputként a folyékony hulladék hasznosításában jelentős szerepet vállal/

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
Jelen projekt nem csupán a megyei fejlesztési program, de a TOP több intézkedését is
támogatja komplexitása miatt, ezek az alábbiak:
TOP 1.1: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési
akciók
TOP 3.2: A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi
alkalmazkodás támogatása

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt átfogó célja, hogy a Fekete István Mintaprogram részeként egy olyan komplex rendszert hozzon létre, amely fellendíti a helyi gazdaságot a környezet megóvása
és a helyi hagyományok ápolása mellett, piacképes szakképzést nyújt és valamilyen
módon képes integrálni a leginkább rászoruló rétegeket, ezzel megélhetést biztosítva
számukra.
Jól látható, hogy az átfogó cél meglehetősen komplex, azonban ezeket egyszerre képes a program elérni szorosan összefüggő részprogramjaival.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A biogáz üzem építésének konkrét céljai az alábbiak:
A beszállító családi gazdálkodók számára fenntartható jövedelem generálása
Az alapanyag termelő területen a környezetpusztulás (erózió, diffúz tápanyagterhelés, biodiverzitás csökkenés, vízháztartás romlása) megállítása és visszafordítása
A környék szennyvízdíjainak csökkentése a szennyvíz átvételével és hasznosításával
megújuló erőforrásból villamos energia előállítása
megújuló erőforrásból hőenergia előállítása és hasznosítása
tanüzemi funkció ellátása a biomassza alapú megújuló energetikai szakképzés
számára
5 fő közvetlen foglalkoztatása
A Fekete István Mintaprogram többi kapcsolódó elemének kiszolgálása (így különösen a fehérje előállítás, tápkeverés és ráépülő háztáji baromfi program)
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5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt a térség 10-12 családi gazdálkodójának összefogására alapozva nagyjából
400 ha szántóterületre terjed ki (az összefogó gazdálkodók ennél lényegesen nagyobb
összterületen, mintegy 1000 hektáron gazdálkodnak, amelyet a program sikere esetén
a feldolgozó kapacitások bővítésére bevonhatnak). A bevont területből 350 hektáron
biogáz szubsztrátum termelés, 50 hektáron pedig hagyományos szántóföldi abraktakarmány termelés folyna. A területek átlagos Ak értéke 20 alatti és mintegy 80%-ban
lejtős domboldal, nagymértékben erodált erdőtalajjal.
A projekt közvetlen célcsoportját a térség meghatározó családi gazdálkodói és a
helyi közösség aktív tagjai jelentik. A helyi családi gazdálkodók a zölden betakarított
biomassza beszállításából a tenyészidőszak elején realizálható stabil, fenntartható
többletjövedelemhez jutnak. Ezen túlmenően a biogáz erőműnek tanüzemi minőségében a megújuló energetikai szakképzésben résztvevők is közvetlen célcsoportját
képezik.
A teljes program közvetlen, így a projekt közvetett célcsoportját jelenti a kapcsolódó
háztáji integrációs rendszerbe bekapcsolódó mintegy 130 helyi család. A program
közvetett célcsoportját a teljes helyi lakosság képezi, mivel a program fejlesztéseinek
gazdasági, környezeti és társadalmi hatásai révén életminőségük javul. A közvetett
kedvezményezettek köre ugyanakkor ennél is tágabb, mivel egy sokszorosítható,
átvehető gyakorlati példa jön létre az elmaradott, elnéptelenedő, dombvidéki térségek komplex rehabilitációjára és a helyi energia és élelmiszer önrendelkezés megvalósítására.

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A már elkészült előkészítési dokumentumok

Elkészülés éve

Projekt terv (műszaki tartalom, technológiai leírások,
2012
költség hozam kalkulációk)
Előzetes engedélyezési szakvélemények

2012

Árajánlatok

2013

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
Szükséges előkészítési tevékenység

Elkészítés tervezett ideje
(év)

Megvalósíthatósági tanulmány

2014-15

Engedélyes tervdokumentáció

2014-15

Készítés várható
költsége
Finanszírozásuk
elnyert KEOP
7.9.0/12-es pályá-
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Területvásárlás

2014-15

Terület előkészítés

2014-15

zatból történik és
megvalósulnak
2015 júniusáig

5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
A projekthez szükséges engedélyek

Engedély megszerzésének
tervezett ideje (év)

Építési és kiserőművi engedély a szüksé2014-15
ges környezeti hatástanulmányokkal
Kútfúrási és üzemelési engedély

2014-15

Áramszolgáltatási engedély

2014-15

Engedély (várható) költsége
Finanszírozásuk
elnyert KEOP
7.9.0/12-es pályázatból történik és
megvalósulnak
2015 júniusáig

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
A fenti táblázatokban bemutatottaknak megfelelően az előkészítési tevékenység költségigénye jelen pályázat szempontjából irreleváns, mert azt a „Fekete István Mintaprogram” keretében finanszírozzák, amely egy a KEOP 7.9.0/12-es pályázaton 300
millió forintos támogatást nyert. Ennek keretében a teljes előkészítési tevékenység
megvalósul, illetve további 8 projekt teljes előkészítési tevékenysége is (ezek között
van további kettő biogáz üzem: egy Tabra tervezett kifejezetten tanüzemként funkcionáló kiserőmű, illetve egy Toponárra tervezett kísérleti üzem). Ez a projekt a teljes engedélyes tervdokumentáción túl a területvásárlás és előkészítésig bezárólag finanszírozza a Törökkoppányi biogázerőmű előkészítését.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
Az előkészítési tevékenység időigénye kifejezetten nagy, majd egy évet vesz igénybe,
ugyanakkor ez jelen projekt szempontjából szintén irreleváns, mert a fentiekben foglaltaknak megfelelően ez a folyamat már indul és 2015 júniusáig biztosan lezárul.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
A projekt fő eleme egy cca. 750 kW teljesítményű biogáz üzem, a szükséges alapanyag (növényi szubsztrátum, víz, szennyvíz) ill. fermentációs maradék (trágyaként
visszajuttatandó szilárd fázis és folyadék fázis) tározó és kezelő kapacitásokkal,
fermentorokkal, utóerjesztő-tárolóval, gázmotorokkal és generátorokkal, telepi eszközökkel. Ennek elemeit az alábbi táblázat szemlélteti:

20

Projektelem megnevezése

Költsége (nettó millió Ft)

1. Nyersanyag betárolás berendezései

240

2. Higienizáció (szennyvíz inputhoz)

80

3. Nyersanyag feldolgozás, feltárás

60

4. Fermentorok (2db)

260

5. Utóerjesztő, gáztároló
6. Szeparátor
7. Kogenerációs erőmű (gázmotorok, generátorok)
8. Fermentációs maradék tározás

90
30
210
50

9. Vezérlés

30

10. Anyagmozgató eszközök

30

11. Kiegészítő infrastruktúra

40

Műszaki beruházási elemek összesen:

1 120

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
Lehetséges támogatási jogcímek és támogatási intenzitások megjelölése:
A projekt elsősorban a TOP 1.1-es intézkedésének keretében támogatható (Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók), azonban alternatív
támogatási forrásként a TOP 3.2-es intézkedés is szóba jöhet (A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása). A fenti intézkedéseken belül reális a 100%-os támogatás intenzitás elérése, miután a projektben
keletkező bevétel a mintaprogram finanszírozásába kerül visszaforgatásra.
A keresleti-kínálati viszonyok bemutatása:
A biogáz üzem elsődlegesen értékesíthető terméke az elektromos energia, amelyet a
szolgáltató köteles átvenni a szükséges engedélyek beszerzését követően.
A biogáz üzem elsődleges alapanyagául szolgáló évelő kultúrák (Silphium perfoliatum,
Galega orientalis) termesztésére a helyi családi gazdálkodók képesek és hajlandóak,
erről együttműködési megállapodások is születtek.
Önerő esetén az önerő finanszírozásának forrása:
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Amennyiben a projekt nem 100%-os támogatás intenzitás mellett nyer támogatást,
50%-os támogatás intenzitásig az önerőt a projektgazda hitel felvételével képes előteremteni.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A megépülő üzem működtetésére egy közhasznú, non-profit projekt céget hoz létre Törökkoppány önkormányzata, a Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület és a 10 helyi
település által korábban létrehozott nonprofit, közhasznú gazdasági társaság.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Üzemeltetés pénzügyi keretei, pénzügyi fenntarthatóság
Pénzügyi elemzés
Beruházási költség (a)
Éves működési költség (b)
Éves működési bevétel (c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték (NPV)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 210

-

- 1 210

2031
- 847

97

100

103

106

110

47

123

127

131

135

139

187

26

26

27

28

29

886

- 436

Működési bevételek: 123 millió Ft/év
Elektromos energia értékesítés: ~3500 MWh/év elektromos energia termelés,
amely átlagosan ~34 Ft/KWh áron értékesíthető, amely éves szinten 119 millió
Ft bevételt jelent.
Hőenergia értékesítés: ~3400 MWh/év hőenergia termelés, amely az év három
hónapjában eladható (téli hónapok), azonban a háztatásokba juttatással 50%os hőveszteséggel lehet számolni, azaz az eladható mennyiség 425 MWh/év,
ami 10 Ft/KWh áron számolva 4,25 millió Ft bevételt jelent évente.
Szervestrágya értékesítés: 7500 t/év trágya keletkezik, ez azonban ingyenesen
elvihető, így nem jelent bevételt
Szennyvíz befogadás: 4000 m3 szennyvíz kerül befogadásra évente, amely elhelyezéséért nem kér deponálási díjat az üzem, így ez bevételt nem jelent.
Működési költségek: 97,3 millió Ft/év
Zöldtömeg vásárlás: ~14000 t/év mennyiség, nagyjából 4500 Ft/t áron számolva nagyjából 63 millió Ft/év kiadást jelent
Munkaerő költség: 5 fő foglalkoztatása átlagosan havi 200 ezer forintos bruttó
bérrel éves szinten 15,42 millió forintba kerül.
Működési anyagköltség: biztosan nem haladja meg a munkaerőre fordított öszszeg felét, azaz évi 7,71 millió forintot.
Pótlási és karbantartási költségek: éves költségük várhatóan nagyjából a műszaki beruházás értékének 1%-a, azaz 11,2 millió Ft.

22

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A projekt megvalósításának elsődleges célja a közvetett hasznok elérése, amelyek a
következők:
A részt vevő családi gazdálkodók egy hektárra eső eddigi, fajlagos fedezeti
hozzájárulását három-négyszeresére növeli és megszünteti a betakarító és
szárító, tisztító, ill. raktározó („post-harvest”) kapacitások hiányából eredő függőségüket
Csökken a szélsőséges időjárásból eredő termelési kockázat is, hiszen a terményt vegetatív fázisban, a tenyészidő elején hasznosítják, amikor rendszerint
még elegendő a rendelkezésre álló víz, ezen kívül a betakarított zöldtömeg
nedvességtartalma sem befolyásolja a technológiát a gabonatermesztéshez
hasonló mértékben.
A növénytermelés fosszilis energia (gázolaj) igénye kevesebb, mint felére csökken, a műtrágya, illetve vegyszer igény pedig gyakorlatilag megszűnik.
A helyi szakképzés költségei a tanüzemi funkció ellátásával csökkennek (egy
ilyen tanüzem látogatása 5-10 millió forintos éves költséget jelentene a szakképzési rendszer számára, ám így ingyen áll rendelkezésre.
Az egész éven át fedettséget biztosító évelő kultúráknak köszönhetően a területre jellemző nagymértékű eróziós talajveszteség és az ezzel járó tápanyagveszteség több mint 80%-kal csökken, sőt, amennyiben a táptermeléshez
szükséges szemes termény termelését sík területre összpontosítják, szinte teljesen megszüntethető.
A műtrágya felhasználás a fermentációs maradékra épülő szervestrágyázás révén megszűnik, a vegyszerhasználat töredékére (szemestermény termelés miatt 50 hektáron hagyományos szántóföldi termesztés marad) esik vissza.
A fenti hatásoknak köszönhetően a felszíni vízfolyások, elsősorban a Koppánypatak területről származó diffúz szennyezése minimálisra mérséklődik.
Az évelő kultúrák nyújtotta állandó és vegyszermentes élőhelynek és a műtrágya használat megszűnésének és a szerves trágyázásnak köszönhetően a
biodiverzitás, különösen a talajban jelentősen megnő;
A 20 t/ha/év szervestrágyázás és a talajművelés meghatározó részének elmaradása már középtávon képes jelentősen fokozni a szervesanyag falhalmozódást és a humuszképződést, valamint regenerálni a talajéletet és a talajszerkezetet.
A talaj szervesanyag tartalmának növelése jelentős légköri C-megkötésnek minősül.
A talajregenerációs hatások révén a csapadékvíz helyben történő beszivárgása
és a talajban való tározódási kapacitása növekszik, a vízvisszatartás fokozódik,
ami nagymértékben javítja a térségi vízháztartást.
A csökkentett talajműveléssel járó évelők termesztése, a műtrágya és vegyszerhasználat minimalizálása jelentős fosszilis energiaforrás megtakarítást jelent.
A projektnek jelentős társadalmi hasznokat generál ugyanakkor költsége nem tapintható ki.

23

6 Kockázatok felmérése
A megvalósítandó projekt előzetes kockázatelemzését az alábbi kockázatokat figyelembe véve végeztük:
Jogi szempontok
Társadalmi szempontok
Környezetvédelmi szempontok
Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok

Kockázati
index (1-25)

Kockázat megnevezése

Kockázat
hatása (1-5)

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

Függés más projekt megvalósításától, esetleg más OP-tól

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK
2

Jogszabályi háttér, szabványok
változása

2

4

a vonatkozó jogszabályok, szabványok
változásának folyamatos nyomon követése, felkészülés a változásra

TÁRSADALMI SZEMPONTOK
Lakossági ellenállás a projekt
megvalósításával kapcsolatban

1

3

3

a lakosság tájékoztatása a projektről

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
Környező természetvédelmi területek élővilágának megzavarása

1

2

2

Az élővilág védelmét szolgáló intézkedések (zajvédők) alkalmazása

Az építés során keletkező hulladék környezetkárosító hatása

2

2

4

Kiemelt figyelmet kell fordítani az építés
során a hulladék elszállítására

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK
Az előkészítés során alultervezett
költségvetés

2

2

4

a tervezői szerződésbe biztosíték (kötbér)
beépítése a reálisan tervezett költségbecslés érdekében

Saját erő finanszírozásának problémája

2

2

4

Megalapozott pénzügyi ütemezés összeállítása, kiadások-bevételek időbeliségének összehangolása

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL
A kapcsolódó előkészítési projekt
nem megvalósulása esetén a
projekt nem kerül előkészítésre

2

2

4

Az elnyert KEOP 7.9.0/12-es pályázat
keretében különös figyelmet kell fordítani
jelen projekt előkészítési tevékenységének megvalósítására, annak menedzsmentjére
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7 A fejlesztési
bemutatása
Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

projekt

tulajdonviszonyainak

A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

Törökkoppány hrsz 147/2,7

A biogázüzem helye

önkormányzat

Törökkoppány hrsz 147/5,6

A biogázüzem helye

magántulajdon

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A tulajdonviszonyok rendezése érdekében a 147/5,6 helyrajzi számú területeket meg
kell vásárolni, am ennek lebonyolítása és finanszírozása a „Fekete István Mintaprogram” keretében történik, amely egy a KEOP 7.9.0/12-es pályázaton 300 millió forintos
támogatást nyert, és 2015 júniusáig biztosan lezárul.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve
Projektelemek

2015

2016

1. Nyersanyag betárolás berendezései
2. Higienizáció (szennyvíz inputhoz)
3. Nyersanyag feldolgozás, feltárás
4. Fermentorok (2db)
5. Utóerjesztő, gáztároló
6. Szeparátor

240
80
60
260
90
30

7. Kogenerációs erőmű (gázmotorok, generátorok)

210

8. Fermentációs maradék tározás
9. Vezérlés
10. Anyagmozgató eszközök
11. Kiegészítő infrastruktúra
Projekt előkészítés
Projektmenedzsment
Műszaki ellenőrzés díja

2017

50
30
30
40
45
45

Összesen

1 210

-

-

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Projektelemek
1. Nyersanyag betárolás berendezései
2. Higienizáció (szennyvíz inputhoz)
3. Nyersanyag feldolgozás, feltárás
4. Fermentorok (2db)
5. Utóerjesztő, gáztároló
6. Szeparátor
7. Kogenerációs erőmű (gázmotorok,
generátorok)
8. Fermentációs maradék tározás

Költség- Támogatás
Önerő Támogatás Támogatási
igény
intenzitás
(Ft)
(Ft)
forrás
(Ft)
(%)

240
80
60
260
90
30
210

100
100
100
100
100
100
100
100

-

240

TOP 1.1

80

TOP 1.1

60

TOP 1.1

260

TOP 1.1

90

TOP 1.1

30

TOP 1.1

210

TOP 1.1

50

TOP 1.1
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50
9. Vezérlés

100

30

10. Anyagmozgató eszközök

100

30

11. Kiegészítő infrastruktúra

100

40

Projekt előkészítés

-

Projektmenedzsment

100
100

45

Műszaki ellenőrzés díja

100

45

Összesen

1 210

100

-

30

TOP 1.1

30

TOP 1.1

40

TOP 1.1

-

TOP 1.1

45

TOP 1.1

45

TOP 1.1

1 210

-

-

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)
TOP output indikátorok

Mértékegység

Bázis érték
(év)

Célérték (év)

Adatforrás

A biogáz erőműben közvetlenül
foglalkoztatottak száma

fő

0

5

EMIR

MWh/év

0

3500

EMIR

MWh/év

0

3400

EMIR

A megújuló energiaforrásból előállított elektromos energia mennyisége
A megújuló energiaforrásból előállított hőenergia mennyisége
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9 Kapcsolódó projektek
Jelen projekthez az alábbi projektek közvetlenül kapcsolódnak, mind a Fekete István
Mintaprogram részét alkotják:
„Fekete István Mintaprogram” projekt: Ennek keretében finanszírozzák (többek
között) a biogáz erőmű előkészítési tevékenységét, amely egy a KEOP
7.9.0/12-es pályázaton 300 millió forintos támogatást nyert, és 2015 júniusáig
megvalósul.
Térségi szakképzés megújítási folyamat (biomassza alapú megújuló energetikai
szakképzés átvétele) projekt: 2012-ben elindult 2015-ben megkezdődhet a
szakképzés.
Háztáji baromfi integráció a „koppányvölgyi tarnyakú tyúk” tenyésztésére projekt: A fajtaelismertetés folyamatban van, önkormányzati tulajdonú baromfikeltető működik a Startmunka Program keretében, már elnyert forrásból baromfi
vágópont épül, várhatóan 2015-ben elismert fajtával indulhat el a projekt teljes
kapacitással.
Fehérje előállító technológia projekt: Az ehhez szükséges technológia megépítését a Vidékfejlesztési Program Európai Innovációs Partnerségi forrásaiból kívánják finanszírozni a jövőben. Ennek feltétele a biogáz üzem léte.

Zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése
és térségi foglalkoztatási
paktum létrehozása
Lengyeltótiban
Lengyeltóti kistérség/Fonyódi járás
2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
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Vezetői összefoglaló
A projekt keretében Lengyeltóti településen a térségi közétkeztetés igényeit kiszolgáló
gyümölcs és zöldségfeldolgozó üzem létesítésül. A feldolgozó üzem létrehozását a
térség mezőgazdasági termelési hagyományai illetve a hiányzó kapacitások indokolják.
Fontos szempontként jelenik meg a közétkeztetés alapanyag igényeinek biztosítása, a
helyi termelők értékesítési lehetőségeinek bővítése, a foglalkoztatás bővítés (14 fő
számára munkahelyteremtés).
A tanulmány keretében két projekt bemutatása történik meg, a két projektnek két
kedvezményezettje lesz, egyrészt az újonnan létrehozandó lengyeltóti Nonprofit Kft.
valamint Lengyeltóti Város Önkormányzata. A projektben hosszú távú paktum megkötése révén oktatási intézmény is bevonásra kerül.
Lengyeltóti Város Önkormányzata által megvalósított tevékenységek:
1. Megalapozó tanulmány készítése
2. Paktum megkötése a projektben részt vevő oktatási intézménnyel
3. Munkaerő toborzása
4. Munkaerő képzése
5. A képzéshez szükséges alapvető eszközök beszerzése (képzés gyakorlati
helyszíne az új feldolgozó üzem)
6. Üzemeltetés, a működés első két évében bértámogatás
7. Projektmenedzsment
Tervezett költség: 92 millió Ft
Lengyeltóti Nonprofit Kft. által megvalósított tevékenységek:
Területvásárlás
Tervezés és engedélyezés(engedélyes és kiviteli tervek)
Üzem építése
Feldolgozó és irodai gépek beszerzése(eszközbeszerzés)
Marketing tevékenység(honlap és adatbázis kialakítása)
Projektmenedzsment
Tervezett költség: 202,331 millió Ft
A projektek az alábbi TOP prioritásokhoz illeszkednek:
1. TOP 1. : Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében (Lengyeltóti Nonprofit kft projektje)
2. TOP 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és
foglalkoztatás-ösztönzés (Lengyeltóti Város Önkormányzata projektje)
Megyei területfejlesztési szinten Somogy Megye Területfejlesztési Programjának 1.
prioritásához illeszkedik, ami az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek
megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai

A tanulmány két projektet mutat be:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése Lengyeltótiban

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Lengyeltóti Nonprofit Kft.
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

dr Szatmári Ibolya; Zsombok Lajos

Kapcsolattartó elérhetőségei:

85/530-004

Fejlesztési projekt megnevezése:

Zöldség és gyümölcsfeldolgozáshoz kapcsolódó térségi foglalkoztatási paktum létrehozása Lengyeltótiban

Fejlesztési projektfő kedvezményezettje: Lengyeltóti Város Önkormányzata
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

dr Szatmári Ibolya; Zsombok Lajos

Kapcsolattartó elérhetőségei:

85/530-004
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2 A fejlesztési projektfő kedvezményezett szervezetének
bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
Az egyik projekt kedvezményezettje Lengyeltóti Város Önkormányzata, alapvető feladatait az 2011. évi önkormányzati törvény szabályozza. Lengyeltóti Város Önkormányzata a jogszabályban meghatározott feladatokat önállóan illetve társulási formában
látja el. Az önkormányzaton hatósági, pénzügyi, közgazdasági, adó és építési csoport
működik.
Az újonnan alakult nonprofit kft. nem rendelkezik tapasztalatokkal. A vállalkozás olyan
piacon tervezi működését, mely a helyi/térségi viszonyok között fellendülőben van (hiányzó feldolgozó kapacitás), így korai belépőként jelentős versenyelőnyre tehet szert.
A nonprofit kft. pedig nem csupán erre a területre koncentrál, céljai sokoldalúbbak, igazi termelői-szociális szövetkezeti modellt is meg kíván a térségben honosítani.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai rendelkezésre
álló humán erőforrás állománya
A egyik projekt kedvezményezettje az önkormányzat, amely az elmúlt években számos
jelentős projektet valósított meg, így rendelkezik pályázatok előkészítésében, megvalósításában és lebonyolításában releváns tapasztalatokkal. A településen az elmúlt
években az alábbi jelentősebb beruházások valósultak meg, amelyben az önkormányzat szakemberei is részt vettek:
Közösségi létesítmény kialakítása Lengyeltótiban (2009)
Lengyeltóti belterületi vízrendezése II. ütem (2010)
Kompetencia alapú oktatás Lengyeltóti (2009)
Az iskola padtól a tanuló padig-Lengyeltóti (2010)
Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat (2009)
A felsoroltakon túl önkormányzat kedvezményezettként számos Leader pályázatot,
energetikai pályázatot valósított meg, illetve folyamatban van a megvalósítás:
Házi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban
Napelemes rendszer telepítése a Lengyeltóti Város DRV telepén
Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban
A másik projekt kedvezményezettjének az önkormányzati tulajdonú, újonnan alakuló
nonprofit kft-nek nincs megvalósítás terén releváns tapasztalata, azonban a munkaerő
kiválasztása során fontos szempont lesz, olyan szakemberek alkalmazása, akik már
részt vettek uniós projektek lebonyolításában, rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal.
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2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
A projektmenedzsment szervezet feladata a projekt szakszerű és jogszabályszerű
megvalósításának biztosítása, a cselekvési- és ütemterv jóváhagyása, a megvalósítás
nyomon követése, szükség esetén módosítások kezdeményezése, a szakmai és
pénzügyi előrehaladási jelentések előkészítése. Feladata továbbá a műszaki és szakmai részteljesítések nyomon követése, illetve a tulajdonosi döntések előkészítése, a
projekttel kapcsolatos szakmai, pénzügyi, adminisztratív döntések meghozatala, továbbá a támogatási szerződések esetleges módosításának, illetve a költségvetésmódosításainak előkészítése. A két projektet külön-külön, külső menedzsment szervezet bevonásával valósítják meg. A külső szakértők bevonása részben a belső tagok
tehermentesítése, a szereplők közötti koordináció valamint a hiányzó megvalósítási
gyakorlat miatt szükséges.
A polgármester az elmúlt években számos pályázat megvalósításában vett részt, tapasztalata van a közös projektek lebonyolításában. A pénzügyi munkatárs szintén önkormányzat dolgozója, megfelelő, szakirányú végzettséggel könyvelői végzettséggel
rendelkezik. A település pénzügyi osztályán dolgozik, ismeri az önkormányzati gazdálkodás rendszerét, pénzügy helyzetét illetve a tisztában van egy projekt megvalósítása
során felmerülő problémákkal is, személye azonban garancia az elszámolások pontos
vezetésére.
A Nonprofit Kft. részéről a pénzügyi munkatárs illetve a Kft. vezetője vesz részt a megvalósításban, a kiválasztásuk az előző részben bemutatott szempontok szerint fog történni.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
Lengyeltóti település a Balaton déli partjától mintegy 10-15 km-re, Fonyódtól délre fekszik. A település Pogányvölgyi Kistérség központja, amely a Balaton part közelsége
ellenére a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik, 2013 január 1-jétől a
Fonyódi Járás negyedik kisvárosa.
A település a Külső-Somogy és a Balaton medencéhez tartozó Nagyberek határán,
Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) völgyében fekszik, természeti adottságait meghatározza a Balaton közelsége. A térség erősen dombos vidék, a mezőgazdasági termelését a gazdag vízfolyások, az erős eróziók rontják. Éghajlatát meghatározza
a Balaton közelsége, amelynek kiegyenlítő hatása van, az átlagos hőmérséklet 10,5 C,
a napsütéses órák száma 2000 körül évente, a csapadék mennyisége 600-700mm
között ingadozik. Vízfolyásokkal szabdalt terület, így a talaj vízellátottsága kielégítő.
Jellemző a barna és rozsdabarna erdőtalaj, az öntés és lápi talaj a térségre.

A kistérség természeti adottságai alapján a termőföld minősége az agrárgazdasági
mérőszám szerint a térségi, megyei és országos összehasonlításban átlagosnak
mondható, összességében azonban természetföldrajzi adottságok (éghajlat, vízrajz)
kedveznek az gyümölcs és zöldségtermelésnek, illetve az erdőgazdasági hasznosításnak.
A település lélekszáma: 3290 fő. A népesedési helyzet sajátos kétarcúságot mutat.
Nagyjából követi az országos trendet azzal, hogy csökkenő népességű pályán mozog,
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bár csúcspontját az 1949-es népszámlálás alatt érte el. Lengyeltótinak a népessége
stagnált az elmúlt 40 évben. A népességveszteség egyértelműen a természetes fogyás
számlájára írható. Összességében az elöregedés irányába ható erők vannak túlsúlyban, de néhány kedvező körülmény miatt a jelenleg korszerkezet még nem mondható
rossznak.
Az iskolai végzettséget tekintve a megfelelő korú népességnek mindössze 32%-a rendelkezik érettségivel, 9,2%-a egyetemi, főiskola végzettséggel. A kedvezőtlen adatokban megnyilvánul az a tény, hogy a kistérség és a település egyáltalán nem rendelkezik középiskolával. Az alacsony iskolai végzettség meghatározza az itt élők elhelyezkedési lehetőségeit, rányomja a bélyegét a foglalkoztatásra.
A foglalkoztatási mutatókat az alacsony vállalkozási aktivitás, a nagyobb vállalkozások,
ipari foglalkoztatók hiánya is meghatározza. A legfrissebb (2014. július) adatok szerint
7,03%-os a munkanélküliség, ez meghaladja az országos átlagot. A viszonylag kedvező arányban szerepet játszik a mezőgazdasági és turisztikai szezon, amely nyári
idényben felszippantja a munkaerő egy részét. A munkanélküliek közel 2/3-a alacsony
iskolai végzettséggel rendelkezik, fizikai jellegű munkát keres.
Lengyeltóti és a térség gazdasági szerkezetére jellemző a mezőgazdasági vállalkozások túlsúlya, a vállalkozások közel 20%-a ebben a szektorban tevékenykedik, az iparban tevékenykedő vállalkozások aránya a kistérségben 9%. Jelentős arányban vannak
jelen az építőipari cégek (több mint 15%), a kereskedelem 22%-kal részesedik, a gazdasági szolgáltatások 18, a szállításiak mindössze 5,8%-kal vannak jelen, az idegenforgalmi vállalkozásoknak 9%-os részesedése. A térség agrárjellegét támasztja alá az
agrárszektor keresőinek 12,5%-os aránya is amely ugyanakkor nem számít kirívóan
magasnak a régió „vidéki” kistérségeinek sorában. Az ipari keresők részesedése ugyanakkor 33%, annak ellenére, hogy igazán jelentős ipari üzemet nem találunk a kistérségben.
A kistérségben a mezőgazdaságon belül az országos tendenciáknak megfelelően a
szántóföldi növénytermesztés a meghatározó, elsősorban a gabonaféléket, napraforgót
és kukoricát termelnek. A kistérség természeti és talajadottságai, éghajlata alapján
azonban kiválóan alkalmas gyógynövények termesztésére, amelynek hagyományai
megvannak. Továbbá nagy tradíciója van a szőlő- és gyümölcstermesztésnek (alma,
szilva, körte, kajszi, dió). A gyümölcstermés felvásárlása és értékesítése részben a
kistérség területén kívül történik. Szőlő termesztése nagyüzemben és családi gazdaságokban egyaránt folyik.
A település iparában néhány kis- és középvállalkozás a meghatározó, legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A tevékenységek között többségében vannak a viszonylag
egyszerű, nem különösebben technológia intenzív formák. Az ipar általában csak az
alapanyagok egyszerű feldolgozásával állít elő termékeket, és ez a tevékenység is
szinte kizárólag csak Lengyeltótira összpontosul.
A tercier szektorra is jellemző ugyanaz: kevés a vállalkozás, azok is néhány foglalkoztatottal, alacsony tőkekoncentrációval jellemezhetők. A térség kereskedelmét is a kisvállalkozások egyeduralma jellemzi, a szomszédos Balaton gyorsan fejlődő kereskedelmi szférája mellett ennek megváltozására kevés az esély. Az üzletek 42%-a van
Lengyeltótiban. A vendéglátóhelyek 10 ezer lakosra vetített száma (45) szintén a legalacsonyabb Somogy megyében. Az idegenforgalom a többi hasonló helyzetű kistérséghez képest aránylag fejlett.
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3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
A 2011. évi önkormányzati törvény kimondja, hogy az helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé
tartozik egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása, óvodai ellátás, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; a
kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása.
Ezzel összefüggésben „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Törvény” a értelmében 2013. január 1-től a települési önkormányzat
feladata a közigazgatási területén a gyermekétkeztetés biztosítása.
2015. január elsejétől hatályos 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás - egészségügyi előírásokról, amely részletesen szabályozza,
különböző ellátások során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelményeket, a
felhasználható alapanyagokat, étrendeket.
Az élelmiszerbiztonságot, a mezőgazdasági termelést és gazdálkodást számos jogszabály határozza meg.
A Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés,
a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási
szabályainak megállapításáról
852/2004/EK rendelet II melléklete (Valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai követelmények) és a 853/2004/EK rendelet III. melléklete
79/2009 (VI. 30.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának,
forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól.
Élelmiszerekről szóló 2003. évi és 2008 évi törvények
178/2002/EK rendelet
Magyar Élelmiszerkönyv

3.3 Szakpolitikai háttérbemutatása
A fejlesztési projekt előkészítését és megvalósítását befolyásoló szakpolitikai környezet (alapfeltételek, segítő és korlátozó tényezők, kapcsolódó ágazati fejlesztési elképzelések, döntési folyamatok, érdekeltek, érintettek stb.) bemutatása.
Az elmúlt években az uniós és kormányzati törekvések hatására is a szakpolitikai háttér átalakuláson ment át, a jogszabályi környezet változása a két projekt megvalósítását elősegíti. A fejlesztési projektet meghatározó szakpolitikai környezet az elmúlt
években jelentős, a projektek megvalósítását elősegítő változáson ment át. Ennek
egyik alapja az OÉTI 2008-as kutatása, amelynek legfőbb megállapításai, hogy a közétkeztetésben a nyersanyag felhasználás nem megfelelő, az ételkészítési eljárások
korszerűtlenek, sem tápanyag-tartalom, sem az étrend nem felel meg az ajánlásoknak.
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A kormányzati törekvéseket támasztja alá, az elmúlt években többször módosított kistermelői rendelet, amelynek fő célja a helyi termelés és fogyasztás összhangjának
megteremtése, a helyi termelők piacra jutási esélyeinek növelése. Ennek elősegítése
érdekében módosult a közbeszerzési törvény is. Fontos kiemelni, hogy közétkeztetés a
földművelésügyi miniszter határkörébe került, amely szintén elmozdulást jelent ezen a
területen.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is alátámasztja e projektek
létjogosultságát, amelynek egyik prioritása az életképes vidék, bővülő agrár és élelmiszergazdaság megteremtése.
A Nemzeti Vidékstratégia átfogó célja a Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, az érintett stratégiai célok a következők:
Élelmezési és élelmiszerbiztonság
Sokszínű és életképes agrártermelés
A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása
A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése
A fentiekhez vidékstratégiai nemzeti programok kapcsolódnak:
Élelmiszer-feldolgozási program
„Egészséges helyi terméket a közétkeztetésbe” program
Helyi gazdaságfejlesztés
Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés program
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4 A fejlesztési projekt indoklása
Magyarország, így Somogy megye, Lengyeltóti esetében is a vidéki lakosság munkalehetőségeit, jövedelmi viszonyait, ezáltal az életkörülményeit, megélhetését jelentősen
befolyásolják mezőgazdaságban meglévő problémák. Az elmúlt években az agrártámogatási rendszerek miatt a gazdák elsősorban a viszonylag alacsony munkaerőigényű, nagyüzemi technikával végezhető szántóföldi növénytermesztésre álltak rá
Ennek eredménye az is, hogy az elmúlt években a kertészeti kultúrákban végzett zöldség és gyümölcstermesztés jelentősen csökkent. Az elmúlt két évtizedben változó
ütemben, jelentős területi különbségek mellett, folyamatosan csökkent a hazai agrárgazdaságban foglalkoztatottak száma, a szezonális/idényjellegű munkavégzés lehetőségei is beszűkültek így az alacsony iskolai végzettségű emberek elhelyezkedési esélyei is. A hazai mezőgazdaság legjelentősebb problémái, az elaprózott birtokszerkezet,
a termelői és értékesítési szerveződések és integrációk, a feldolgozóipari kapacitások
hiánya jellemzi a területet. Ezzel szemben a több száz/ezer hektáron termelő nagyüzemek, feldolgozóipari kapacitások működnek, amelyek gazdasági erejük révén térségi, illetve ágazati szinten is meghatározzák a helyi kistermelők értékesítési lehetőségeit, eladási árait.
A kistérségben a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások száma meghaladja a 600at, a településen 2012-ben 355 mezőgazdasági vállalkozást írtak össze, ebből társas
vállalkozás összesen 10 volt. A vállalkozások/vállalkozók nagy része, több mint 80%-a
mezőgazdasági őstermelő (306 fő). Azaz a településre és tágabb környezetére is jellemző a mezőgazdasággal csak mellék-, illetve kiegészítő tevékenységként foglalkozók magas aránya, akik jelentős, megélhetést biztosító földterülettel nem rendelkeznek, a gazdaság fejlesztésére tőkéjük nincs, termékeiket feldolgozás nélkül értékesítik.
A kistérségben feldolgozó kapacitás, mely egyéni igényekre, mennyiségekre és a késztermék feldolgozás utáni visszaszolgáltatásra nyújtana lehetőséget – nincs, kisüzemi
feldolgozó kapacitás hiánypótló jellegű. A településen mezőgazdasági feldolgozóként a
a Juglans Kft. foglalkozik diótermeléssel és feldolgozással, ez azonban egy speciális
szegmensnek mondható. Jelenleg a kisebb vagy nagyobb termelők feldolgozás- és
tárolás nélkül adják el megtermelt gyümölcseiket, így ki vannak szolgáltatva az aktuális
felvásárlási áraknak, nem tudják magukat függetleníteni a kiszámíthatatlan piaci viszonyoktól. A térségi közétkeztetés szezonális jelleggel vásárol a helyi termelőktől, mivel
azok készleteiket nem tudják tárolni, tartósítani.
A termelők a nagyobb hozzáadott értéket tartalmazó terméket, amely már készletezhető hosszabb ideig és eltartható, nem tudnak előállítani. A nagyobb multinacionális jellegű feldolgozók (pl. Sió Eckes Siófokon) által előállított olcsó tömegtermékekkel árfekvésben felvenni a versenyt nem tudják, ha a terméket értékesíteni akarják. A helyben
előállított gyümölcs és zöldségek azonban magukon hordanák az évjárat adta egyediséget, a személy saját termékének jellegét is. A tömegtermékekkel ellentétben semmilyen tartósítószert és stabilizátort nem tartalmaznának.
A projekt keretében tervezett kisüzem fő profilja első időszakban alapvetően szolgáltató jellegű, a tradicionálisan a Balatonboglári Kombinát által generált, ma is jelentős
számú szőlő és gyümölcsültetvények számára a hiányzó feldolgozó kapacitás és háttér
biztosítása kiszolgálva ezzel a helyi és térségi közétkeztetés igényeit. A kisüzem hoszszú távon természetesen törekszik a gyümölcs felvásárlásra, feldolgozására, majd az
előállított termék piaci értékesítésére is. A piaci igények felmérésére, a potenciális vevők felkutatására, maga a piacépítés azonban nem egy egyéves folyamat. A szolgálta-
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tás nyitva fog állni azok számára is, akik nem értékesítési céllal, hanem saját felhasználásra, kiskertjükben maguk megtermelte néhány gyümölcsfa termését szeretnék
egészséges, saját termékként a maguk örömére, családjuk számára biztosítani. A feldolgozás lehetősége a szőlő esetében is fennáll.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
Somogy Megye Területfejlesztési Programja 2014 júniusában került társadalmasításra.
jelen projekt a Program 1. prioritásához illeszkedik, ami az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése.
Jelen projekt elsősorban az 1.2. intézkedéshez kötődik: a somogyi termékek piacra
jutását segítő szervezetek támogatása. Az intézkedés célja a helyi alapanyagból, helyi
feldolgozással készült somogyi termékek belső és külső piacokon történő értékesítését
elősegítő szervezetek létrehozása, fejlesztése, a hálózatba szerveződés által a hatékonyabb piaci megjelenés biztosítása, valamint a Somogy megyei termékek védjeggyel
való megkülönböztetése és azok rövid ellátási láncon keresztüli értékesítése. A projekt
keretében tervezett, helyi alapanyagok feldolgozására épülő, elsősorban a települési
illetve a térség közétkeztetését kiszolgáló zöldség és gyümölcsfeldolgozó teljes mértékben illeszkedik az intézkedésben megfogalmazott célokhoz.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A projektek a TOP alábbi prioritásaihoz illeszkednek:
TOP 1. : Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
1.1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés
Az intézkedés keretén belül a vidéki térségekben lehetőség nyílik – a piaci versenyt
nem torzító módon, kiszorító hatást nem eredményezve – az önkormányzatok és az
önkormányzati többségi tulajdonú szervezetek kisléptékű élelmiszer-feldolgozásához,
termék-előállításhoz kötődő fejlesztéseinek támogatására. E fejlesztések elsődleges
célja az önkormányzatok jogszabályokban rögzített közétkeztetési feladatainak helyi
szintű hatékonyabb, foglalkoztatást biztosító és generáló szervezése a VP-vel komplementer módon. Ehhez kapcsolódóan a fejlesztésben érintett önkormányzatoknak
közellátási szerződéssel kell rendelkezniük a térségben működő önkormányzatokkal és
a területükön működő közintézményekkel, ami biztosítja e fejlesztések üzleti fenntarthatóságát. E fejlesztések hozzájárulnak a város-vidék kapcsolatrendszer erősítéséhez
és a hatékonyabb, gazdaságosabb, nagyobb foglalkoztatást biztosító települési szolgáltatásokhoz.
TOP 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés
6.1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával
A helyi foglalkoztatási paktumok a térségi foglalkoztatáspolitika fontos eszközei; segítségükkel keretek teremthetők a munkapiaci szereplők hatékony együttműködéséhez. A
foglalkoztatási paktum a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása. A partnerség lényege, hogy a polgármesterek, munkaügyi szakemberek, vállalkozók, civilek,
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illetve a képzőintézmények vezetői együtt gondolkodnak és dolgoznak a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásán. Stratégiát alkotnak, s ennek mentén különböző
helyi programokat valósítanak meg. A foglalkoztatási stratégia nagy hangsúlyt helyez a
környék foglalkoztatási helyzetének elemzésére, a munkalehetőségek feltárására, a
gazdasági és a humánerőforrás fejlesztési elképzelések koordinációjára, valamint a
kitörési pontok meghatározására. Továbbá nem hagyja figyelmen kívül a foglalkoztatást elősegítő képzési projekteket, valamint a térség hagyományos munkakultúrájának
megőrzését és fejlesztését.
A tervezett gyümölcs és zöldségfeldolgozó a településen új munkahelyeket teremt,
elsősorban a mezőgazdaság területén, további, a térség földrajzi adottságaira épülő,
munkahelyek létrehozását generálja. A tervezett nonprofit kft hosszú távú célja a térségben működő mezőgazdasági termelők összefogása, a szociális gazdaság fejlesztése, egy sajátos termelői-értékesítői szövetkezeti modell létrehozásának ösztönzésével.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projektek átfogó céljai a következők:
Helyi mezőgazdasági vállalkozások fejlődésének elősegítése, támogatása
Halmozottan hátrányos és leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása,álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek munkaerő-piaci
integrációja
A társadalmi célú vállalkozások meghonosítása a településen és térségben
Mezőgazdasági termékek értéknövelése, mezőgazdasági feldolgozóipar fejlődésének erősítése, hiányzó feldolgozó kapacitások kiépítésével

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projektek konkrét céljai:
a térségi közétkeztetés helyi, természetes alapanyagokra épülő termékekkel
történő ellátása
helyi, magas hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésben foglalkoztatottak
számának növelése
mezőgazdasági termény feldolgozó kapacitásainak bővítése, építve a térségben nagy hagyományokkal rendelkező gyümölcs és zöldségtermesztésre
A két projekt közvetlen célja, egy sokféle gyümölcs és zöldségfajtából álló termék feldolgozására alkalmas kisüzem létrehozása és működtetésének támogatása, mely a
térségi közétkeztetés igényeit kívánja kiszolgálni. Hosszú távon a kapacitások bővítésével a kistermelők, családi gazdálkodók számára is lehetőséget teremt arra, hogy
termékeiket feldolgozzák, így kedvezőbb áron értékesítsék. Az üzem kialakításával 14
fő számára valósul meg munkahely-teremtés.

5.1.5 A projekt célcsoportjai
A projekt közvetlen célcsoportja
Lengyeltóti település hátrányos helyzetű, munkanélküli lakossága
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a településen illetve a térségben gyümölcs és zöldségtermeléssel foglalkozó
mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, családi gazdaságok
Közvetett célcsoport:
a közétkeztetést igénybe vevők köre. oktatási, szociális, egészségügyi intézmények dolgozói illetve tanulói, a szolgáltatásokat igénybe vevők

5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A település önkormányzata a munkaügyi központ támogatása révén 2012-ben üzleti
tervet készített, amelyben felmérte a tervezett feldolgozó üzem beruházási és üzemeltetési költségeit, a várható bevételeket és kiadásokat, keresletet illetve a piaci környezetet, illetve a jogszabályi hátteret. A fenti üzleti terv alapján az önkormányzat az elmúlt
években Start munkaprogram keretében elindított a helyi közétkeztetésben is szerepet
játszó zöldségtermelést, amely az üzemeltetés első néhány évében megfelelő alapanyagot jelent a tervezett üzem számára.

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek

5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek
Lengyeltóti Nonprofit Kft.
Engedélyek

Időigény

Üzem építési engedélye

3 hónap

5.2.2.2 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Lengyeltóti Nonprofit Kft.
Időigény

Költség
(bruttó, 27% áfával)

Nonprofit Kft. létrehozása

1 hónap

3 M Ft

Területvásárlás

3 hónap

20 MFt

Tervezés

1 hónap

7 M Ft

Előkészítési tevékenység

Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége

1 M Ft

Összesen:

31 M Ft
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Lengyeltóti Város Önkormányzata
Időigény

Költség
(bruttó, 27% áfával)

Megalapozó, részletes tanulmányterv elkészítése

1 hónap

2 M Ft

Paktum megkötése az oktatási intézménnyel

1 hónap

0 MFt

Előkészítési tevékenység

Engedélyek illetékének, eljárási díjak költsége

1 M Ft

Összesen:

1 M Ft

5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
A projektek előkészítésének tervezett költségigényét a fenti táblázat mutatja be.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A projektek előkészítésének tervezett költségigényét a fenti táblázat mutatja be.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Lengyeltóti Város Önkormányzata projektjében megvalósuló tevékenységek:
Megalapozó tanulmány készítése
Paktum megkötése a projektben részt vevő oktatási intézménnyel
Munkaerő toborzása
Munkaerő képzése
A képzéshez szükséges alapvető eszközök beszerzése (képzés gyakorlati
helyszíne az új feldolgozó üzem)
Üzemeltetés, a működés első két évében bértámogatás
Projektmenedzsment
Lengyeltóti Nonprofit Kft. projektjében megvalósuló tevékenységek:
Területvásárlás
Tervezés és engedélyezés(engedélyes és kiviteli tervek)
Üzem építése
Feldolgozó és irodai gépek és eszközök beszerzése (gyűjtő, centrifugál szivatytyú, pasztőrberendezések, prések, kisértékű tárgyi eszközök, irodagépek, számítógép, aszaló gép, cefregyűjtő)
Marketing tevékenység(honlap és adatbázis kialakítása)
Projektmenedzsment
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A tervezett feldolgozóüzem a térségben megtermelt 100%-ban természetes, ellenőrzött
gazdálkodásból származó zöldségek és gyümölcsök feldolgozásával fog foglalkozni.
Az üzem 100%-os gyümölcslevek előállítása mellett alkalmas lesz zöldség és gyümölcs konzervek, gyümölcsbefőttek, lekvárok, szörpök, pulpok, zöldségkrémek, gyümölcsvelő előállításra, aszalványok, szárítmányok, savanyúságok készítésére is. Az
előállított termékek adalékanyag és tartósítószer-mentesek lesznek, így a közétkeztetésre vonatkozó szigorú szabályoknak is meg fognak felelni.

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata


Lehetséges támogatási jogcímek és támogatási intenzitások megjelölése
1. projekt: Lengyeltóti Város Önkormányzata TOP 6: 100 %
2. projekt: Lengyeltóti Nonprofit Kft: TOP 1: 70 %

 Profitorientált tevékenység esetén a keresleti-kínálati viszonyok bemutatása
Profitorientált tevékenységről a Nonprofit Kft. esetében beszélhetnénk, azonban az
üzem elsődleges célja a kistérségi közétkeztetés alapanyagigényének biztosítása, így
a Kft. működése nem profitorientált, nem jövedelemtermelő. Ezt tükrözi a cég nonprofit
besorolása is. Ennek ellenére nem lehet kizárni a piaci megjelenést, így a regionális
támogatási térkép alapján a KKV-kra érvényes támogatás intenzitással kalkulálunk (ld.
8.2. fejezet).


Önerő esetén az önerő finanszírozásának forrása

A projekt megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja a Nonprofit
Kft projektje számára, erre az önkormányzat költségvetésében külön keretet fog biztosítani. Az önkormányzat projektjének nincs önerő igénye.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
A projekt sikeres megvalósítása érdekében a önkormányzat paktumot köt egy oktatási
intézménnyel, amely a működés elindításához szükséges munkaerő képzésében fog
részt venni. Az intézmény keretein belül történik meg a üzemben dolgozó munkatársak, illetve a projektbe bekapcsolódni kívánók képzése. A képző intézmény feladata
lesz továbbá a kezdeti időszakban a szakszerű feldolgozás segítése, „ellenőrzése” is.
A paktum a projekt megvalósítását követően is fennmarad, a projekt továbbfejlesztése
érdekében.
A feldolgozó-üzem működésének szervezeti kereteit egy a nonprofit kft. adja, melynek
feladat lesz a projekt hosszú távú fenntartása, működési feltételek, az üzemeltetés
biztosítása.
A nonprofit kft feladatai az alábbiak lesznek:
1. A hosszú távú program jogi és finanszírozási kereteinek és feltételeinek
megteremtése
minősítési rendszer kidolgozása
gazdálkodás alapkövetelményeinek meghatározása
szakmailag megalapozott tanácsadói hálózat kialakítása
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o mezőgazdasági tanácsadó
o munkaerő-piaci tanácsadó/trénerek
o jogi tanácsadó
o pénzügyi tanácsadó (támogatások, hitelek, könyvelés, adózás)
további pályázati lehetőségek és források felkutatása
2. Az üzem elindításához és a későbbi folyamatos működéshez szükséges
feltételek biztosítása:
További befektetők felkutatása
Folyamatos finanszírozás feltételeinek megteremtése
Agrártemelési/beszállítói rendszer kialakítása
3. Értékesítés és marketing
piackutatás, termékmenedzselés,
egységes arculat kialakítása, marketingterv,
marketingtevékenység koordinálása
4. Rendszer fejlesztése
fejlesztési lehetőségek felkutatása (egyéb termékek rentábilis termelésének
vizsgálata), kidolgozása
humánerőforrás-fejlesztés, képzések szervezése
szakmai, szakmaközi koordináció és együttműködések kialakítása
A program megvalósításához szükséges források egy részét pályázati forrásokból lehet biztosítani. A programot koordináló szervezet sikeres működéséhez legalább 4 fő
adminisztratív alkalmazottra van szükség.
Az adminisztratív munkaerő feladatai:
alapanyag beszerzés/szállítás koordinálása
értékesítés szervezése
marketing és kommunikáció
nyilvántartások vezetése
tanácsadás és támogatási lehetőségek felkutatása
a kft fejlesztési/fejlődési lehetőségeinek feltárása, pályázatírás
további befektetők felkutatása
közétkeztetési igények koordinálása
Fizikai munkaerő feladatai:
gyümölcs/zöldség összegyűjtése
gyümölcs/zöldség feldolgozása
Csomagolás, szállítás
A Nonprofit kft. egyik hosszú távú célja egy termelők összefogásán alapuló szociális
szövetkezeti rendszer létrehozása a kistérségben. A szövetkezeti rendszer előnye a
tagok motivációján alapul. A tervezett szövetkezi tagok a programba bevont településeken élő hátrányos helyzetűek, munkanélküliek, őstermelői státuszban.
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5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
Ebben a fejezetben nem kerül megbontásra a két projekt, mivel az üzem működtetése,
fenntartása, üzemeltetése a Lengyeltóti Nonprofit Kft. feladata lesz.
A pénzügyi elemzést a település önkormányzata által készített pénzügyi terv alapján
dolgoztuk ki, amely csak a gyümölcslé feldolgozás elindításával számolt. A pénzügyi
elemzés során az üzem működési költségeit (rezsi, alapanyag-felvásárlás, munkabér
költség) tüntettük fel, amelyet változatlan áron számoltunk. A kiadások közül a 14 fő
bérköltsége jelenti a legnagyobb tételt, emellett az alapanyag és az üzemeltetés megközelítőleg egyenlő arányban oszlanak el.
Jelenleg a település konyháján összesen 800 fő számára készítenek ételt, a beszerzett
zöldségek, gyümölcsök, lekvárok, szörpök éves költsége 10,4 millió Ft, ennek közel
60%-a valamilyen formában tartósított élelmiszer, a gyümölcslé felhasználás, annak
költsége miatt minimális. A pénzügyi elemzés során a bevételek vizsgálatakor ezzel
kalkuláltunk. A közétkeztetést érintő jogszabályi változások miatt ezek a számok feltehetőleg emelkedni fognak, a tájékoztatás szerint várhatóan 20%-kal.
A projekt megvalósítása és a kisüzem felfutása esetén óvatos becslések alapján a
megrendelői kör bővülni fog, mivel Fonyódon, Balatonbogláron, Marcaliban is jelentős
nagyságú a közétkeztetésben résztvevők száma, ez előzetes, óvatos becslésünk alapján a 3000 főt is elérheti, éves szinten 250 étkeztetési nappal számoltunk. Az üzem, a
tervezett feldolgozó gépsor teljesítménye alapján erre alkalmas lesz, felfutását
2019/2022-ra terveztük.
A kalkulált éves működési bevételek és költségek részletes számításait a jelen tanulmány háttéranyaga tartalmazza, e dokumentumban a számítások összefoglaló adatait
tüntetjük fel.
A nettó jelenérték számítást elvégeztük a teljes projekt költségvetésre és az önerőre is.
3%-os diszkont rátával kalkuláltunk.
Nettó jelenérték számítás – teljes költségvetésre vetítve (M Ft)
Beruházási költség (a)
Éves működési költség
(b)
Éves működési bevétel
(c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték (NPV)

2015

2016

95,6

198,7

0

0

-95,6

-198,7

2017

2018

2019

2020

2021

2033

70

70

70

70

70

70

10

30

40

48

60,36

161,16

-60

-40

-30

-22

-9,64

91,16

-128,03 Ft

Mint látható, a projektek összesített nettó jelenértéke a teljes költségvetésre nézve
negatív, ami alátámasztja a projektek támogatási igényét.
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Nettó jelenérték számítás – önerőre vetítve (M Ft)
Beruházási költség (a)
Éves működési költség
(b)
Éves működési bevétel
(c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték (NPV)

2015

2016

18,78

41,92

0

0

-95,6

-198,7

2017

2018

2019

2020

2021

2033

70

70

70

70

70

70

10

30

40

48

60,36

161,16

-60

-40

-30

-22

-9,64

91,16

94,33 Ft

A támogatás révén az önerőre vetített nettó jelenérték pozitív, tehát látható, hogy a
projektek összesített megtérülése és önfenntartó jellege 15 éves időtartam alatt biztosított.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A projekt az alábbi nem számszerűsíthető társadalmi hasznokat eredményezi a térség
számára:
14 fő részére munkahelyteremtés, munkaerő-piaci reintegráció
Egészséges, helyi élelmiszer biztosítása, a közétkeztetés fejlesztése
Mezőgazdasági termelők számára felvásárlási piac, bevételi forrás biztosítása
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Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK

kör- 3

3

9

A vonatkozó jogszabályok és szabványok változásait a projekt megvalósítása során a projektmenedzsment
folyamatosan figyelemmel kíséri.

Rendelkezésre álló vagy hi- 2
ányzó hatósági határozatok,
engedélyek

4

8

Megfelelő tapasztalattal rendelkező
műszaki szakemberek megbízása

Szerződéses határidők teljesí- 3
tése

3

9

A projektbe bevont vállalkozásokkal
megkötendő szerződések egyértelműen nevesíti ennek jogi következményeit, a részvételre és a teljesítésre garanciális feltételeket is megszabunk.

Megváltozó
nyezet

jogszabályi

TÁRSADALMI SZEMPONTOK

Kommunikációs
kockázatok, 3
szakmai hibák, működési hiányosságok

3

9

A projektmenedzsment működésére
vonatkozó világos eljárásrend kidolgozása, minőségbiztosítás.

Projektvezetési problémák: A 2
hibák érinthetik a szervezési
és az adminisztrációs folyamatokat.

3

6

Körültekintő menedzsment megválasztás, információáramlásra nagy
súlyt helyező belső kommunikáció.

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK
-

-

-

-

-

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK

Pénzügyi
elszámolásokkal 2
kapcsolatos hibák;

4

8

Pénzügyi ellenőrzés

A változó szakmai és pénzügyi 3
szabályozók veszélyeztethetik
a projekt megvalósítását

4

12

A pályázó megfelelő intézkedései,
tudatos projektmenedzsmenti tevékenységek (pl. módosítási kérelem
benyújtása, szakmai érdekképvisele-
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tei tevékenységek).
Az eszközök, anyagok és a 3
szolgáltatások költsége megemelkedik

4

12

A projekt pénzügyi tervezésekor olyan
árajánlatokból dolgoztunk, amelyek
érvényessége a program futamidejére
vonatkozik.

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL

GINOP/VOP kiírása, illetve 2
lehatárolása befolyásolhatja a
projekt megvalósítását

3

6

Áttekintő, tudatos előkészítési tevékenység
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7 A fejlesztési projekt tulajdonviszonyainak bemutatása
7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
Az önkormányzat esetében jelen projekt kapcsán a kérdés nem releváns. Az önkormányzat összességében 15-20 ha saját tulajdonú szántó területtel rendelkezik, mely
hosszabb távon, az alapanyag biztosítására nem elegendő, ezért hosszabb távon az
alapanyag biztosítása miatt, a város állami tulajdonú mezőgazdasági területek művelésbe vonását tervezi.
Törekedni kell arra, hogy az állami tulajdonú földterületekből, azok hasznosításának
lehetőségéből az önkormányzat is lehetőséget kapjon. Önkormányzati tulajdonba adása szükséges az állami földterületek egy részének, hiszen árkokon és gyepen nem
lehet zöldséget és gyümölcsöt termeszteni. Az önkormányzat területén lévő állami
szántó területek és helyrajzi számaik az alábbiak:
Fejlesztéssel érintett
hrsz-ek

A terület kapcsolódása
a projekthez

A terület tulajdonosa(i)

0205/3. hrsz.

Termőföld

Magyar Állam

0207. hrsz.

Termőföld

Magyar Állam

0211. hrsz.

Termőföld

Magyar Állam

0216. hrsz.

Termőföld

Magyar Állam

0220/1. hrsz.

Termőföld

Magyar Állam

3042/3. hrsz.

Termőföld

Magyar Állam

A pályázó Nonprofit Kft. a vállalkozás működtetéséhez épületek vásárlását és felújítását tervezi, tekintettel arra, hogy a termeléshez szükséges épülettel (övezeti besorolás,
gazdasági funkció) nem rendelkezik, a megfelelő ingatlan kiválasztása folyamatban
van, az önkormányzat már kiválasztott egy magántulajdonban lévő ingatlant, amely
átalakítás után hasznosítható lenne erre a célra, végleges döntés azonban még nem
született. Ezen ingatlan megvásárlása a Nonprofit Kft. projektjének részét képezi.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi ütemezése és
eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve1
Lengyeltóti Város Önkormányzata – TOP 6. (M Ft)
Fejlesztési projekt megnevezése

2015

Megalapozó tanulmány
készítése

2

Paktum megkötése a projektben részt vevő oktatási
intézménnyel

0

Munkaerő toborzása

1

Munkaerő képzése

6

Eszközbeszerzés

4

Üzemeltetés (első két év)

20

Projektmenedzsment
Összesen:

2016

2017 2018

2019 2020 2021 2022

55
4

33

59

Teljes projekt költség: 92 millió Ft.

1

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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Lengyeltóti Nonprofit Kft. – TOP 1. (M Ft)
Fejlesztési projekt megnevezése
Nonprofit Kft. létrehozása
Területvásárlás
Tervezés és engedélyezés
(üzem)
Engedélyezési eljárás
Üzem építése/átalakítása
Eszközbeszerzés
Marketing (Honlap kialakítása, Elektronikus adatbázis, rendszer kialakítása
(termelők, igények, közétkeztetés felmérése)
Projektmenedzsment
Műszaki ellenőrzés
Összesen:

2015

2016

3
20
7
1
24,6

57,4
67

2

8

5

5
2,331

62,6 139,731

Teljes projekt költség: 202,331 millió Ft.

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
Az önkormányzat által megvalósítandó projekt, projektelemei a TOP 6. prioritásához
illeszkednek, a Nonprofit Kft. által megvalósítandó projektelemek a TOP 1. prioritáshoz.
Az önkormányzat projektje esetében 100%-os támogatás intenzitással számolunk,
tekintettel arra, hogy önkormányzati és nonprofit szereplőket érintő ESZA támogatásról
van szó.
A Nonprofit Kft. projektje esetében 70%-os támogatás intenzitással számolunk, tekintettel arra, hogy e Kft 5000 fő alatti népességű önkormányzat tulajdonában lévő kisvállalkozásként fog működni, így kis- és középvállalkozásnak minősül, a regionális beruházási támogatásokra vonatkozó szabályok alapján pedig 70%-os támogatás intenzitásban részesülhet.

A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Lengyeltóti Város Önkormányzata projektje - forrásallokációs táblázat
Fejlesztési projekt
megnevezése

Támogatás
Költségigény
intenzitás
(M Ft)
(%)

Önerő
(M Ft)

Támogatás
(M Ft)

Támogatási
forrás megnevezése

Megalapozó tanulmány
készítése

2

100

0

2

TOP 6

Paktum megkötése a
projektben részt vevő
oktatási intézménnyel

0

100

0

0

TOP 6

Munkaerő toborzása

1

100

0

1

TOP 6

Munkaerő képzése

6

100

0

6

TOP 6

Eszközbeszerzés
Üzemeltetés(bérköltség,
alapanyag)
Projektmenedzsment

4

100

0

4

TOP 6

75

100

0

75

TOP 6

4

100

0

4

TOP 6

Összesen:

92

100

0

92
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Lengyeltóti Nonprofit Kft. projektje - forrásallokációs táblázat
Támogatás
Fejlesztési projekt Költségigény
intenzitás
megnevezése
(M Ft)
(%)

Önerő
(M Ft)

Támogatás
(M Ft)

Támogatási
forrás megnevezése

Nonprofit Kft. létrehozása
Területvásárlás

3

70

0

0

TOP 1

20

70

6

14

TOP 1

Tervezés (üzem)

7

70

2,1

4,9

TOP 1

1

70

0,3

0,7

TOP 1

82

70

24,6

57,4

TOP 1

67

70

21

49

TOP 1

Marketing (Honlap
kialakítása, Elektronikus adatbázis,
rendszer kialakítása
(termelők, igények,
közétkeztetés felmérése)

10

70

3

7

TOP 1

Projektmenedzsment

10

70

3

7

TOP 1

2,331

70

0,6993

1,6317

TOP 1

202,331

70

60,6993

141,6317

Engedélyezési eljárás
Üzem építése/átalakítása
Eszközbeszerzés

Műszaki ellenőrzés
Összesen:

8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)2
Lengyeltóti Város Önkormányzata
TOP output indikátorok
Programba bevont, képzésben részt vevők száma

2

Mértékegység

Bázis érték (2014)

Célérték
(2016)

Adatforrás

fő

0

14

projekt menedzsment

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.
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Lengyeltóti Nonprofit Kft.
TOP output indikátorok
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő
vállalkozások száma
A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál

Mértékegység

Bázis érték (2014)

Célérték
(2016)

Adatforrás

db

0

1

projekt menedzsment

fő

0

14

projekt menedzsment
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9 Kapcsolódó projektek
A projekt keretében tervezett közétkeztetésre alapozott gyümölcsfeldolgozó a GINOP
keretében támogatandó szociális gazdaság/szövetkezet létrehozásához kapcsolódik.

Nagybajom Térségi
Textilipari Munkahelyteremtő Integráció

Kadarkúti kistérség / Kaposvári járás
2014. szeptember 15.

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány

2
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Vezetői összefoglaló
A projekt létrejöttének 3 alapindoka van:
1. Nagybajomban és térségében magas a munkanélküliség, sok a tartósan munkanélküli.
2. Nagybajomi székhelyű az ország egyik legdinamikusabban fejlődő textilipari
vállalkozása, mely állandó munkaerőhiánnyal küzd.
3. A környékben élő állástalan munkavállaló korú emberek nem rendelkeznek a
foglalkoztatásukhoz alapvetően szükséges kompetenciákkal és szakképesítéssel.
A program keretében foglalkozatási szint bővítése érdekében Térségi Integráció jön
létre 16 település részvételével. A programba bevont munkanélküliek képzésben vesznek részt a projekt keretei között, ennek sikeres elvégzését követően Nagybajomban
működő könnyűipari cég foglalkozatja őket. A projekt főkedvezményezettje Nagybajom
Város Önkormányzata. A projekt megvalósításával lehetővé válik, a projekt eredményeinek 120 fő képzett munkaerő alkalmazása. A projekt összköltségvetése 358 409
200 Ft, melyet a Nagybajom Város Önkormányzata, mint gesztor és 3 támogatásban
részesülő projektpartnere kap. A munkavállalók képzését a Nagybajomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola végzi felnőttképzés keretében. A programba bevonásra kerülő
munkavállalók toborzását a nagybajomi “Alternaiv” Ifjúsági és Kulturális Egyesület végzi. A gyakorlati képzést és a foglalkoztatást a J.F Ruhaipari Kft. valósítja meg.
A projekt a TOP alábbi prioritásához és intézkedéséhez illeszkedik:
6. számú Prioritás tengely Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
6.A Egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi
gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése
6.1 A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával.
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1 A fejlesztési projekt kiindulási és alapadatai
A fejlesztési projekt alapadatainak táblázatos rögzítése:

Fejlesztési projekt megnevezése:

Nagybajom Térségi Textilipari Munkahelyteremtő Integráció

Fejlesztési projekt főkedvezményezettje: Nagybajom Város Önkormányzata
Projektfejlesztés kapcsolattartója
(fő kedvezményezett részéről):

Pirka Mátyás

Kapcsolattartó elérhetőségei:

pirka.matyas@nagybajom.hu
+36 82-556-950/117 mellék
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2 A fejlesztési projekt főkedvezményezett
szervezetének bemutatása
2.1 Kedvezményezett bemutatása
A projekt főkedvezményezettje Nagybajom Város Önkormányzata. A 2001-ben városi
címet kapott Nagybajom, Somogy megye közepén található, a megye belső perifériájában viszonylag urbanizálatlan területen, távol a dinamikusan fejlődő
balatoni térségtől. Nagybajom csaknem egyforma távolságra helyezkedik el a 61es számú főút mentén Kaposvártól (25 km), Nagyatádtól (30 km) és Marcalitól (33 km).
A város területe: 108,77 km2, Lakosok száma: 3253 fő, lakások száma: 1151 db.

A 311/2007 Kormányrendelet szabályozása alapján Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű területhez tartozik.

2.2 Kedvezményezett korábbi releváns tapasztalatai
rendelkezésre álló humán erőforrás állománya
Nagybajom Város Önkormányzata az elmúlt 8 évben számos projektet valósított meg,
melyekhez európai uniós forrást nyert el. A támogatásból megvalósuló beruházások
lebonyolításához külső szakértőket, illetve műszaki és pénzügyi vonalon dolgozó önkormányzati munkatársakat vont be. A legnagyobb összköltségvetésű lezárult projektek:
Nagybajom Városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja (2011-2012)
DDOP-4.1.1/B-09-2010-0004
Megvalósító: Nagybajom Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: ImLock Kft., Európa Pék Kft.
A Dél-Dunántúli Operatív Program támogatásával megvalósult projekt célja Nagybajom
városi imázsának erősítése a városközpont észak-déli tengelyére felfűzött infrastrukturális beavatkozásokkal, a településközpont fejlesztése, a városi tudat erősítése közösségépítő és a szabad idő hasznos eltöltését segítő szolgáltatásokkal, rendezvényekkel
a helyi lakosság, civil és vállalkozói szféra, valamint az önkormányzat embereinek
együttműködésével. A projekt összköltségvetése 350.369.781 Ft, a támogatás
266.154.380 Ft. A projekt 9 megvalósítási helyszínből állt, ezeken nagyobb részben az
önkormányzat valósított meg beruházást, de támogatásban részesülő partnerként 2
helyi vállalkozás is bevonásra került. A projekt bonyolultságát a sok helyszín, együttműködő partnerek beruházási tevékenységének koordinálása és a helyszínenként eltérő támogatási jogcím és eltérő támogatási intenzitás mutatja. A projekt globális lebonyolítását, mind adminisztratív, mind pénzügyi tekintetben az önkormányzat végezte,
külső szakértők bevonásával. a projektben megvalósult fejlesztések: a Fő u. 73-75.
számú épületek felújítása, a két épület udvarának kiépítése, klubház felújítása, valamint a Fő u. 71. és a Kossuth Lajos u. 4. felújítása konzorciumi partnerek kivitelezésével. A kultúrház felújítása és bővítése, a Kossuth u. egyoldalú járdafelújítása (az iskolától a művelődési házig), kerítés, pergola és kültéri pad építése. A rendőrség épületénél
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a homlokzat felújítása, és az épület melletti parkoló megépítése. A pályázatban szereplő soft elemek a következők: nyári zeneestek, kertmozi szervezése két alkalommal,
civil színházi est a művelődési házban, galéria átadó ünnepség helyi művészekkel és
Nagybajom vidéki hagyományait bemutató kiadvány, bűnmegelőzési kampány, lakossági virágültetési és szemétszedési akció, szobor ötletpályázat és iskolai környezettudatossági vetélkedősorozat.
A 61. sz. főút rekonstrukciója, körforgalom és buszforduló kialakítása (2010)
A 61. sz. főút rekonstrukciójának egyik jelentős szakasza érintette Nagybajom belterületét is. A projekt keretében az útburkolat megerősítésére, kerékpárút kialakítására, a
terület rendezésére, valamint a városközpontban körforgalom, parkolók és buszforduló
kialakítására került sor.
A beruházás megvalósításával balesetmentes útszakasz, a biztonságos kerékpáros
közlekedés feltételei, rendezett környezet és a városközpontban forgalomcsillapítás
valósult meg. A fejlesztés jelentős mértékben hozzájárult az egységes és vonzó városkép kialakításához, a települési környezet védelméhez.
A fejlesztés megvalósítója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. volt.
Támogatás összege: 1.804.138.318 Ft.
A nagybajomi integrált közoktatási hálózat fejlesztése (2009-2010)
DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0025
Megvalósító: Nagybajom Város Önkormányzata
Támogatás összege: 642 millió Ft.
Konzorciumi partnerek: Pálmajor Községi Önkormányzat, Kolping Katolikus Szakiskola
A Dél-Dunántúli Operatív Program támogatásával megvalósult projekt célja a nagybajomi és a pálmajori közoktatási épületek felújítása, eszközbeszerzése, valamint a modern oktatási technikák bevezetése volt.
Az infrastruktúrafejlesztés keretében sor került a Fő u. 48. sz. alatti óvoda bővítésére
és rekonstrukciójára, új bölcsődei csoport kialakítására, továbbá a Kossuth u. 10. és 13. sz. alatti iskolaépületek energiatakarékos felújítására és akadálymentesítésére, továbbá beltéri és kültéri eszközök, bútorok és játékok beszerzésére. A támogatásból új
óvoda épült Pálmajorban, valamint a Kolping Katolikus Szakiskolában taneszközök
beszerzését valósították meg.
A fejlesztéssel létrejöttek a minőségi oktatás és nevelés feltételei. A település óvodásés iskoláskorú gyermekei korszerű oktatási intézményekben fejleszthetik készségeiket.

2.3 Megvalósító projektmenedzsment szervezet
A projekt megvalósítását Nagybajom Város Önkormányzata, mint főkedvezményezett
irányítja. A megvalósítás szakaszában az önkormányzat projektmenedzsment teamet
alakít. Mivel az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő számú, képzettségű és ta-
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pasztalatú szakemberekkel, ezért a team tagjai egyrészt a projektgazda szervezet, az
önkormányzat munkatársaiból, másrészt megfelelő eljárás keretében kiválasztásra
kerülő külső szakértői csoportból áll. A projektgazda szervezet munkatársai látják el a
projekt stratégiai irányítását, a projektmegvalósítás pénzügyi feladatait. A kiválasztott
szakértői csoport vezetője a projektmenedzser, ő a projekt operatív vezetője, valamint
biztosítja a projekt operatív feladatainak ellátásához szükséges asszisztenst. A csapat
tagjai a projektgazdával való szoros együttműködésben látják el a jogi, közbeszerzési
és pénzügyi területek feladatait is.
A stratégiai irányítást a szervezet vezetője, Nagybajom város polgármestere végzi, a
projekt támogatásban részesülő partnerei képviselőinek bevonásával és a külső projektmenedzserrel közösen hozzák meg a szükséges stratégiai döntéseket, figyelembe
véve az önkormányzatok és partnerszervezetek döntéshozatali rendjét.
A projektmegvalósítás előrehaladásáról, a szükséges feladatok elvégzéséről, esetlegesen felmerülő problémák kezeléséről a rendszeresen tartott projektkoordinációs üléseken döntenek a megvalósításban résztvevő szereplők.
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3 A fejlesztési projekt hátterének bemutatása
3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása
Nagybajom Somogy megyében, belső-Somogyban található. Közúton – észak kivételével – minden irányból megközelíthető. Dél felé Nagyatád, illetve Pécs irányába harmadrendű útvonalak vezetnek. Északi irányban 270 km2 nagyságú terület csatlakozik
a Balaton-Nagy-berek területéhez. Nagybajomot a Somogy megyét középen átszelő
61-es számú másodrendű, viszonylag nagy teherforgalmat bonyolító főútvonal keresztezi nyugat-keleti irányban, Nagykanizsáról Kaposvár felé. Dél felé két út is indul, délkeleti, illetve délnyugati irányba. Az előbbi Kadarkúton át Pécs felé visz, utóbbi pedig
Nagyatádon át a horvát-országhatár irányába. Ezeknek az utaknak a minősége azonban nem jó, ez pedig összefügg a dél felé irányuló térségi kapcsolatok gyengeségével.
Nagybajom legnagyobb hátránya, hogy észak felől szilárd útburkolaton nem megközelíthető, ami az elérhetőségét csorbítja, csakúgy, mint vasút hiánya.
Nagybajom állandó lakossága 2012-ben 3253 fő. Területe 10806 ha, melyből belterület
2403 ha és külterület 8403 ha. Népsűrűség 32,07 fő/km2.
Nagybajom demográfiai viszonyai hasonlóan alakulnak, mint az országos és megyei
folyamatok. Nagybajom város lakónépessége (lakó hellyel és tartózkodási hellyel rendelkezők száma) az alábbi táblázat adatai alapján 2007. és 2012. év között 144 fővel
csökkent.
Nagybajom lakónépesség száma
az év végén
Év

Fő

2007

3397

2008

3369

2009

3350

2010

3336

2011

3298

2012

3253

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A lakónépesség csökkenésében szerepet játszik a természetes fogyás és az elvándorlás is, amelynek száma sajnos az utóbbi években jelentősen megemelkedet. A lenti
diagramból megállapítható, hogy Nagybajom esetében az elmúlt évek során a születések száma rendre elmaradt a halálozások számától, valamint az elvándorlások száma
meghaladta a városban újonnan letelepülők számát.
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Forrás: Nagybajom esélyegyenlőségi terv 2013

A népességszám csökkenése mellett Nagybajom népességére is jellemező az elöregedés, amit a lenti ábra mutat. Az öregedési index a 100 fő 14 év alattira jutó 65 év
felettiek számát jelzi, látható, hogy az arány emelkedik.

Forrás: Nagybajom esélyegyenlőségi terv 2013

Somogy megye 11 kistérsége közül a 311/2007 Kormányrendelet alapján 8 hátrányos
helyzetű, ami azt jelenti, hogy a megye lakosságának 77%-a hátrányos helyzetű térségben él. A megye foglalkoztatási rátája alacsony. A 15-74 éves korosztály tekintetében az országos adat 49,7%, míg ugyanez Somogy megye esetében csak 44,3% a
KSH 2011 évi adatai alapján.
A munkanélküliségi rátát tekintve a megye helyzete ugyancsak kedvezőtlenebb az országosnál, és alatta marad az Európai Unió rátájához viszonyítva. (EU27: 9,7%2 , Magyarország: 11,0%, Somogy megye: 13,5% – 2011-ben.) Idősoros összevetés alapján
megállapítható, hogy 2011-től a megyei munkanélküliségi ráta értéke csökkenő ten-
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denciájú 2012-ben 11,7 % 2013-ban 10,9% 2014 júliusában 8,21%), melynek elsődleges oka a közmunkaprogram.
A projekt térségéből összegyűjtött települési munkanélküliségi adatok azt mutatják,
hogy a térségben a megyei és a kistérségi adatoknál is magasabb a munkanélküliek
aránya, ezt mutatja az alábbi ábra.

Munkanélküliségi ráta
1900251900ral

20,794375
20,508125
20,30375
1900201900ral1900131900ra
1900111900ra1900101900ra
13,65875
l
1900151900ral
l
l
%
190081900ral
1900101900ral
190051900ral
190001900ral

Somogy megye

Projekt térsége

Forrás: NFSZ

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által nyilvántartott adatok alapján az utóbbi években
Nagybajomban is nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. A gazdasági válság hatására 2008.évben nagymértékben megugrott a munkanélküliek száma, majd a későbbi
években a munkanélküliek számának növekedése mérséklődött, azonban növekedett
a tartós munkanélküliek aránya, az álláskeresők több, mint 30%-a 180 napnál hoszszabb ideje munkanélküli. A tartós munkanélküliek között jellemző az alacsony iskolai
végzettség, szakképesítés hiánya.
Az alábbi ábra tartalmazza a projekt térségére és a megyére vonatkozó tartós munkanélküliek arányát a regisztrált munkanélküliekhez viszonyítva. Az ábrázolt adatok jól
mutatják, hogy a tartósan munkanélküliek aránya is magasabb a megyei értékeknél.
Ezek alapján a helyi beavatkozás indokolt.
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Tartós munkanélküliek aránya
40%
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190531905ral
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Projekt térsége

Forrás: NFSZ

Megyei jellemzőkhöz hasonlóan Nagybajom és környéke is fontos mezőgazdasági
terület, de a városban könnyűipari vállalkozás is működik. Térségi szinten néhány működő cég található Nagybajomban, amelyek igen jelentősek a foglalkoztatás szempontjából. A mezőgazdasági szektor legnagyobb foglalkoztatója az Agrárgazdasági Rt. fő
profilja az állattenyésztés, növénytermesztés, kb. 50 főt foglalkoztat. A helyben való
foglalkoztatás legnagyobb részét hat gazdasági középvállalat, valamint az intézmények
(ezen belül is legnagyobb arányban az általános iskola) biztosítja. A legnagyobb ipari
foglalkoztató a J. T. Ruhaipari Kft, mely kb. 240 főt foglalkoztat a térségből.

3.2 Releváns jogszabályi környezet bemutatása
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45–55. cikke (Munkavállalók) és
145–164. cikke (Foglalkoztatás)
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
2000. évi C. törvény a számvitelről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
37/2003.(XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről (OTÉK)
39/1998. (III. 4.) Korm.rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről
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2011. évi CLV. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Önkormányzati Szabályzata
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A felnőttképzési tevékenység részletes szabályairól

3.3 Szakpolitikai háttér bemutatása
A foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac olyan külső szabályozó rendszere, amelyik a
munkaerőpiacot úgy igyekszik befolyásolni, hogy ezáltal harmonikusabb legyen a működése, és egyúttal érvényesüljenek, mozgásteret, megvalósulási lehetőséget kapjanak a társadalmi funkciók.
A munkaügyi folyamatokat döntően a munkaerőpiac határozza meg, de emellé ki kell
építeni a feszültségeket kezelni tudó, szociális feladatokat ellátó intézményrendszert.
A foglalkoztatáspolitikai célok megvalósulását országosan kiépített munkaerőpiaci
szervezet segíti elő. A magyar állam aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket alkalmaz a
foglalkoztatási szint emeléséhez, ezek hatása azonban mérsékelten jelentkezik a projekt által érintett hátrányos helyzetű térségben. A térség munkanélküliségi rátája, valamint a tartósan munkanélküliek aránya magasabb a megyei értékeknél. Így szükséges
a tartós munkanélküliek mentorálása, intenzív felkészítése a munka világába való viszszatérésre.
A projekt számára a szakpolitikai háttér kedvező, a projekt olyan tevékenységeket tartalmaz, melyek egyeznek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal célkitűzéseivel, a helyi beavatkozások e célkitűzések elérését támogatják.

14

4 A fejlesztési projekt indoklása
A helyzetelemzésben adatokkal alátámasztott munkanélküliségre vonatkozó elemzés
alapján elmondható, hogy Nagybajom térségére jellemző a megyei átlagnál jóval magasabb munkanélküliség, különös tekintettel a tartósan munkanélküliekre, akik jellemzően alacsonyabb iskolai végzettségűek. Kevés foglalkoztató működik a környéken, de
közülük az egyik - Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő textilipari cége -, a
J.T Ruhaipari Vámszabadterület Kft Nagybajom városban működik. A cég főtevékenysége ruhaipari termékek, felsőruházat gyártása. A cég 1991-es alapítása óta folyamatosan nyereségesen működik, elsődlegesen nemzetközi piacra gyártja és értékesíti
termékeit, melyek az ortodox zsidó vallás előírásainak megfelelő, magas minőségű
felsőruházat elemei: öltönykabátok, öltönynadrágok, zakók, mellények és kaftánok. A
Kft. sikeres működését az állandó magas minőségű termék-előállításnak, az innovatív
vállalatirányításnak, a hatékony termelésmenedzsmentnek, megbízható, precíz munkavégzésnek köszönheti. A cég e vállalati erősségeinek hosszú távú megőrzéséhez
folyamatosan fejlesztett, világszínvonalú termelőberendezés-parkkal rendelkezik, a
működést a cégmenedzsment saját fejlesztésű, számítógép-vezérelt vállalatirányítási
rendszerrel koordinálja és monitorizálja. Külön kiemelendő erősség a vállalt szállítási
határidők pontos betartása, mely az exportra termelés esetében gyilkos feltételnek
számít. Az elért vállalati sikerek, a precizitáson, megbízhatóságon alapuló hosszú távú
partneri együttműködések következtében a folyamatosan bővülő piac keresletnövekménye a Kft-nél jelentkezik, külföldi megrendelés állománya évről-évre folyamatosan
növekszik.
E növekvő kereslet kielégítése, megfelelő mennyiségű termék határidőre történő előállítása a humánerőforrás gazdálkodás területén jelent komoly problémákat a menedzsment számára. Helyben nem áll rendelkezésre megfelelő számú, szükséges képzettségű, alkalmazható munkaerő, ezért a gyárban a termelés csak 1 műszakban tud folyni, így felmerült a gyár elköltöztetésének lehetősége is.
Nagybajom Város Önkormányzata kiemelt fontosságú feladatának tekinti a munkahelyteremtést, a településen meglévő munkahelyek védelmét, lehetőségeihez mérten minden eszközt megragad ahhoz, hogy a lakosságot munkához juttassa, hozzájárulva
ezzel életkörülményeik javulásához, megélhetésük biztosításához. Ez a törekvése vezérelte a projekt előkészítésekor is. Annak érdekében, hogy a termelő cég ne települjön át más városba, a cégnél jelentkező munkaerőhiányt szükséges kezelni. A projekt
kidolgozásának indoka egyrészt Nagybajom térségében lévő településeken nyilvántartott munkanélküliek magas száma, másrészt a J.T Ruhaipari Vámszabadterület Kft-nél
jelentkező szakképzett munkaerőhiány. A projekt megvalósításával 120 fő képzett
munkaerő alkalmazására nyílik lehetőség a termelés 2 műszakos átállításával. A második műszak beindításához minden infrastruktúra 100%-ban rendelkezésre áll. A jelenlegi munkaerő állomány korfája alapján 4-5 év múlva a nyugdíjazások miatt lesznek
fennakadások a munkaerő ellátásban.
A projektelképzelést formáló másik tényező a szakképzések problémája. A térségben
nincs a piaci elvárásoknak megfelelő ismerettel bíró munkaerő. Ezzel a problémával
párosul a szakképzések alapvető problémája, kevés elérhető ruhaipari szakképzés
létezik a térségben. Az elindított ilyen jellegű képzések nem alkalmazkodnak a piaci
szükségletekhez, nem kapják meg a képzésben résztvevők azokat az ismereteket,
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melyekre a ruhaipari szakmában az elhelyezkedéshez szükség van. Ez a ruhagyár
számára komoly problémát okoz a munkaerő kiválasztásnál. A gyakorlati képzőhelyek
nem rendelkeznek azokkal a modern termelőeszközökkel, melyeken a képzést követően dolgozni kellene, illetve nem oktatják azokat a gyakorlati ismereteket, melyekre a
napi munkavégzésnél szükség van. A szakképzett munkaerő pótlása elengedhetetlen,
hogy 4-5 év múlva is biztosított legyen a ruhagyár munkaerővel történő ellátása. A ruhaipari cég munkaerőfelvevő képessége egyre növekszik, meghaladja a helyben elérhető munkavállalók számát, ezért szükséges a környező településekkel együttműködési megállapodás létrehozása, hogy az ott élő munkanélküliek bevonható legyenek a
képzésbe, majd munkához jussanak. A munkanélküliség csökkentése minden település érdeke.
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5 A fejlesztési projekt célja és tartalmi elemei
5.1 A fejlesztési projekt célja
5.1.1 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz
Jelen projekt a Somogy megyei Területfejlesztési Programban meghatározott prioritások közül többhöz is illeszkedik.
1, Illeszkedik egyrészt a II. prioritáshoz „Somogyi vállalkozások versenyképességének
növelése az ipari- és szolgáltató szektorban” illeszkedik. E prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések közül a Foglalkoztatás-bővítő programok támogatása az ipari- és szolgáltató szektorban, és a Vállalkozások együttműködésének támogatása indikatív intézkedésekhez illeszkedik.
A projekt a nagybajomi térségi viszonylatban nagy volumenű munkahelyteremtéssel
hozzájárul a foglalkoztatási szint növeléséhez. A projektpartnernél jelentkező textilipari
kereslet kielégítésének biztosításához a projekt keretében könnyűipari cégek együttműködései valósulnak meg.
2, Másrészt illeszkedik a projekt a Somogy megyei Területfejlesztési Program IV. prioritásához „A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása”
prioritáshoz. E prioritáshoz kapcsolódó intézkedések közül a „Piacképes tudást biztosító szakképzési rendszer kialakítása és a felnőttoktatás támogatása” indikatív intézkedésekhez illeszkedik.
A projekt keretében a térségben élő munkanélküli lakosság részére OKJ-s Textiltermék-összeállító részszakképzés megszerzésére van lehetőség, iskola rendszeren kívüli felnőttképzés keretében. A megszerezhető képesítés piacképes, mert a projektpartner cégnél csak azok kerülhetnek alkalmazásra, akik ezt a szakképesítést megszerezték.

5.1.2 Illeszkedés a TOP-hoz
A projekt illeszkedik a TOP elsődleges céljaihoz:
A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. A projektben 3 év alatt összesen 120 fő foglalkoztatását vállalja a
projektbe bevont partnercég.
Az operatív program fejlesztéspolitikai céljai közül az alábbi teljesüléséhez járul hozzá
a projekt:
Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek
biztosítása - helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás
segítésére.
A projekt a TOP alábbi prioritásához és intézkedéséhez illeszkedik:
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6. számú Prioritás tengely Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
6.A Egyedi célkitűzés: A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi
gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése
6.1 A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával.
A helyi foglalkoztatási paktumok a térségi foglalkoztatáspolitika fontos eszközei; segítségükkel keretek teremthetők a munkapiaci szereplők hatékony együttműködéséhez. A
foglalkoztatási paktum a térségi szereplők szerződésben rögzített összefogása. A partnerség lényege, hogy a polgármesterek, munkaügyi szakemberek, vállalkozók, civilek,
illetve a képzőintézmények vezetői együtt gondolkodnak és dolgoznak a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásán. Stratégiát alkotnak, s ennek mentén különböző
helyi programokat valósítanak meg. A foglalkoztatási stratégia nagy hangsúlyt helyez a
környék foglalkoztatási helyzetének elemzésére, a munkalehetőségek feltárására, a
gazdasági és a humánerőforrás fejlesztési elképzelések koordinációjára, valamint a
kitörési pontok meghatározására. Továbbá nem hagyja figyelmen kívül a foglalkoztatást elősegítő képzési projekteket, valamint a térség hagyományos munkakultúrájának
megőrzését és fejlesztését.

5.1.3 A projekt átfogó céljai
A projekt átfogó célja hozzájárulni:
Nagybajom térség foglalkozási szintjének emelkedéséhez, az itt élő munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációján keresztül.
A térségben zajló kedvezőtlen demográfiai folyamatok lassulásához, a munkahelyteremtéssel az elvándorlás volumenének mérséklésén, valamint betelepülések generálásán keresztül.
a projekt területén élők életszínvonalának emelkedéséhez, a szegénységben
élők felemelkedéséhez.

5.1.4 A projekt konkrét céljai
A projekt konkrét célja Nagybajom térségében 16 települési önkormányzat összefogásával olyan térségi munkahelyteremtő integráció kialakítása, mely a Nagybajom térségben élő munkanélküli lakosság minél nagyobb része számára megteremteni a
munkába állás lehetőségét. A projekt célja továbbá, hogy a programba bevont munkavállaló korú, állás nélküli lakosság foglalkozatásához szükséges átképzés, szakképesítés megszerzését biztosítsa. A projekt célja évente 2 képzési csoport indítása, csoportonként 30 fő munkanélküli bevonásával. A képzést sikeresen elvégzők közül a cél
minimum csoportonként 20 fő munkába állásának biztosítása.
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5.1.5 A projekt célcsoportja
A projekt elsődleges célcsoportja:
A Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integrációt alkotó 16 db. település illetékességi területén élő munkavállaló korú munkanélküli lakosság, kiemelve a
nők.
A Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integrációt alkotó 16 db. település illetékességi területén élő iskolarendszerű textilipari szakirányú szakképzésben
résztvevő fiatalok.
Az adott térségbe visszatérni vagy ott letelepedni és munkát vállalni szándékozók, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, az alacsony képzettségűek,
hátrányos helyzetűek.
A Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integrációt alkotó 16 db. település illetékességi területén élő, vagy letelepedni szándékozó pályakezdők.
A Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integrációt alkotó 16 db. település illetékességi területén élő általános iskola felső tagozatos tanulói, akik továbbtanulási elképzelései szakképzés orientációjú.
Az integráció települései:
Böhönye
Csököly
Gige
Jákó
Kadarkút
Kaposfő
Kaposmérő
Kisasszond
Kisbajom
Kiskorpád
Kutas
Mezőcsokonya
Nagybajom – az integráció vezetője
Segesd
Somogysárd
Vése
Másodlagos célcsoport a projektben érintett terület lakossága, működő könnyűipari
vállalkozások, felnőttképző intézmény, helyi civil szervezet és az érintett önkormányzatok.
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5.2 A fejlesztési projekt elindításához szükséges előkészítési
tevékenységek
5.2.1 A projekt eddigi előkészítettsége
A projekt előkészítési tevékenysége során Nagybajom Város Önkormányzata azonosította a projektbe bevonható szereplők körét, személyes egyeztetéseket folytatott a projektbe bevonni kívánt szereplőkkel, majd szakmai megbeszélést szervezett és bonyolított le a projekt szakmai tartalmának egyeztetésére. Nagybajom Város polgármestere
külön-külön személyesen konzultált az integrációba bevonni tervezett települések vezetőivel, szándéknyilatkozatok összegyűjtése folyamatban van, ezzel egyidejűleg megkezdődött az Integrációs megállapodás alapító dokumentum kidolgozása.
A projektben résztvevő felnőttképző szervezet bevonása megtörtént. A Nagybajomi
Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium vállalta a projektpartnerséget, a projektben végzendő tevékenységet el tudja látni, rendelkezik felnőttképzési intézményi
akkreditációval.
A projektben szintén partnerként vesz részt a Nagybajomban textilvarrodai üzemet
működtető. T. Ruhaipari Vámszabadterületi Kft., aki a projektben a szakképzésben
gyakorlati képzőhelyként is részt vesz, de legfőbb szerepe a képzést sikeresen elvégzett munkavállalók foglalkoztatása.
Nagybajom Város Önkormányzata szakértők és a képző intézmény bevonásával a
munkavállalók alkalmazását vállaló projektpartner cég szakmai irányítóival együttműködve rögzítésre került az alkalmazás minimum követelményszintje, valamint meghatározásra került a munkakörök betöltéséhez szükséges minimum szakmai kompetenciák,
speciális ismeretek köre. A szakmai kompetenciák és speciális ismeretek megszerzésére lehetőség van a projekt keretében tervezett képzés során is. Meghatározásra került az az OKJ képzés, mely a szükséges ismeretekhez juttatja képzésben résztvevőket. a képzés megnevezése: Textiltermék-összeállító OKJ szám: 21 542 02. A képzés
iskolarendszeren kívüli szakképzésben valósul meg, óraszáma: 300.

5.2.2 A projekt megvalósításához szükséges további előkészítési
tevékenységek
5.2.2.1 A projekt elindításához szükséges engedélyek

A felnőttképzési gyakorlati képzőhely a T. Ruhaipari Vámszabadterületi Kft. nagybajomi termelőüzemében kerül kialakításra. a gyakorlati képzés beindításához szükséges
engedélyt kell beszerezni, kamarai határozattal, mely arról tanúskodik, hogy a cég
telephelye, ahol a tanuló gyakorlati képzését kívánják végezni, rendelkezik az előírt
személyi és tárgyi feltételekkel.
5.2.2.2 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Nincs költségigény.
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5.2.3 Az előkészítési tevékenységek költségigénye
Nincs költségigény.

5.2.4 Az előkészítési tevékenységek várható időigénye
A gyakorlati műhely kialakítása 1 hónapot vesz igénybe, a szükséges engedély megszerzése 30 napos eljárási idővel számítható.

5.3 A fejlesztési projekt tartalmi elemei
5.3.1 A projekt műszaki-szakmai tartalmának bemutatása
Nagybajom Térségi Textilipari Munkahelyteremtő Integráció című projekt Nagybajom
Város Önkormányzatának gesztorságával kerül megvalósításra.
Nagybajom Város Önkormányzata munkahelyteremtés és a meglévő munkahelyek
képzett munkaerővel való feltöltése érdekében az alább felsorolt települések önkormányzataival, valamint helyi vállalkozás, helyi felnőttképző intézmény, helyi civil szervezet bevonásával Munkahelyteremtő Integrációt hoz létre.
Az integráció települései:
Böhönye
Csököly
Gige
Jákó
Kadarkút
Kaposfő
Kaposmérő
Kisasszond
Kisbajom
Kiskorpád
Kutas
Mezőcsokonya
Nagybajom - integráció vezetője
Segesd
Somogysárd
Vése
Az integrációban résztvevő szervezetek projektben betöltött szerepe, feladatai:
Nagybajom Város Önkormányzata a projekt gesztora, irányítja az Integrációt, koordinálja a projektmegvalósítást, biztosítja a projekt menedzsmentjét.
Az integrációhoz kapcsolódó szakmai feladatai:
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1. Projekt integrációs programiroda kiépítése
A projektmegvalósítás első lépése az irányítási struktúra kiépítése. ennek keretében a Nagybajom Önkormányzata által biztosított helyszínen projektiroda felállítására kerül sor.
A projektirodában működik a menedzsment. Kidolgozza az Intergráció munkaprogramját, a partnerek jóváhagyását követően az elfogadott ügyrend alapján
koordinálja megvalósítását. Szervezi az Integrációban folyó közös munkát, irányítja a partnerek tevékenységét. Segíti a partnerségi kapcsolatok fejlesztését,
információt gyűjt, szervezi a fórum tájékoztatását.
Irányítja az Integráció kommunikációs tevékenységét, gondozza a paktum külső-belső kapcsolatrendszerét. Elvégzi a sajtóval kapcsolatos feladatokat.
Támogatja a projekt megvalósításával megbízott külső menedzsment szakértők
munkáját. A projektmenedzsment feladatokban közreműködik, koordinálja a
pénzügyi folyamatokat, operatívan részt vesz a kifizetési kérelmek, előrehaladási jelentések elkészítésében. Elvégzi a felmerülő adminisztratív és technikai
feladatokat. Helyszíni ellenőrzéseken vesz részt.

2. Munkahelyteremtő Integráció Stratégiai tanulmányának elkészítése, felülvizsgálata
A projektmegvalósítás során stratégiai tanulmány, irányítási kézikönyv, készül
el, mely rögzíti az integráció céljait, ezek eléréséhez szükséges feladatait, azok
megvalósításának ütemtervét. Az egyes feladatokhoz rendeli a felelősöket,
meghatározza az iroda irányításával dolgozó alkalmazottak munkájához kötött
indikátorokat.

3. Szervezeti és működési szabályzat, munkaterv készítése, éves felülvizsgálata
Projekt integrációs programiroda szervezeti, működési kereteit határozza meg,
átlátható, jól körülírt felelősségi köröket határoz meg. Rendelkezik az Integráció
irányítási struktúrájáról. A jóváhagyási rendről és a beszámolási rendről.

4. Folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb nyilvánosság felé
A megalakított integráció, létrehozott projekt népszerűsítése, figyelemfelkeltés a
szélesebb nyilvánosság megnyerése, projekt ismertségének növelése a szélesebb körű partnerség kiépítése érdekében. Továbbá a projekt tudatosítása az
együttműködési hálózatban érintett partnerek körében. Szemináriumok,
workshopok, partnertalálkozók, szakmai és közösségi fórumok szervezése a
stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására.

5. Honlapkészítés
Honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektben résztvevők közötti
kommunikáció megkönnyítésére, valamint az Integráció népszerűsítésének támogatására.

6. Pályaorientációs tanácsadás, személyiségfejlesztés, mentorálás
A programba bekerült hátrányos helyzetű munkanélkülieket mentorok segítik a
munkaerőpiaci reintegrációjukban. A segítés olyan eszközöket foglal magában,
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amelyek támogatják a hátrányos helyzetű munkavállaló önállóságát és munkahelyi környezethez való alkalmazkodását.pl: elkísérik a munkavállalót a szociális és adminisztratív ügyeik intézésére valamint megkönnyítik a munkaadóval
folytatott kommunikációt és konfliktuskezelést.

7. Hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci reintegrációs tréningje
A hátrányos helyzetű munkavállalókat felkészítik a tréning alatt a munkahelyi
környezethez való alkalmazkodásra, ismereteket adnak át a munkavállaláshoz
kapcsolódó adminisztratív ügyeik intézéséhez, valamint megkönnyítik a munkaadóval folytatott kommunikációt és konfliktuskezelést.

8. Kompetencia kézikönyv kidolgozása
A projektbe bevonásra kerülő személyek kiválasztásához használható, analizáló kézikönyv, a bemeneti feltételeket meghatározó dokumentum, mely technikákat dolgoz ki ezek azonosíthatóságához. A hátrányos helyzetű munkavállalók
probléma feltárási protokoll.

9. Kommunikációs, csapatépítést és konfliktuskezelést szolgáló tréning
A projekt sikeres megvalósítását segítő több napos tréning hatékony projektmegvalósítási feladatok összehangolt kommunikáció és kiemelten a felmerülő
konfliktus kezelések érdekében a teljes projekt megvalósításban közreműködők
részére minden partner bevonásával.

10. Tanulmányút
Partnerségépítés, külföldi tanulmányút szervezése a sikeresen működő foglalkoztatási paktumokkal tapasztalatcsere, valamint országos és nemzetközi
együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás lehetőségének felkutatása.(40 fő részére 2 éjszaka)

11. Helyi információs pontok létesítése és működtetése
Az integrációt alkotó 16 településen, meghatározott időpontban, időszakosan
működő konzultáció, tanácsadás nyújtás, toborzás, konfliktuskezelés, hátrányos helyzetű munkavállalók mentorálása.
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Tevékenység

Projektpartner

1 év

Nagybajom
Város
1
Önkormányzata

2

3

4
5
6

Projekt Integrációs iroda
kiépítése, működtetése
Munkahelyteremtő Integráció
Stratégiai tanulmányának
elkészítése,éves
felülvizsgálata
Szervezeti és működési
szabályzat, munkaterv
készítése, éves felülvizsgálata
Folyamatos tájékoztatás és
kommunikáció a szélesebb
nyilvánosság felé
Honlapkészítés
Pályaorientációs tanácsadás,
személyiségfejlesztés,
mentorálás

11 378 400

34 135 200

3 810 000

635 000

635 000

5 080 000

Tanulmány készítése szakértői megbízás

1 016 000

254 000

254 000

1 524 000

Tanulmány készítése szakértői megbízás

3 175 000

2 540 000

2 540 000

8 255 000

635 000

254 000

254 000

1 143 000

17 160 000

17 560 000

17 560 000

52 280 000

1 200 000

8

Kompetencia kézikönyv
kidolgozása

3 175 000

9

Kommunikációs, csapatépítést
és konfliktuskezelést szolgáló
tréning

11

Helyi információs pontok
létesítése és működtetése

Munkabér 2 fő részére: menedzser bruttó
200.000,- Ft/hó, asszisztens bruttó 160.000,- +
+27% járulék és külső szakértői csoport
megbízása

11 378 400

7

Tanulmányút

Szöveges indoklás

Összesen

11 378 400

Hátrányos helyzetű
munkavállalók munkaerőpiaci
reintegrációs tréningje

10

Költségvetési összeg Ft.
2 év
3év

1 200 000

1 200 000

1 905 000

8 128 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

Nagybajom
Önkormányzat
költségvetése
Összesen:

Marketing cég bevonásával a stratégiai
tanulmányban rögzítetteknek megfelelő
tartalommal
honlapkészítés és üzemeltetés
A hátrányos helyzetű munkavállalókat segítő
személyzet, mentorok munkabére 4 fő részére
évente+ utazási költség

3 600 000

A hátrányos helyzetű munkavállalókat felkészítik
a tréning alatt a munkahelyi környezethez való
alkalmazkodásra, ismereteket adnak át a
munkavállaláshoz kapcsolódó adminisztratív
ügyeik intézéséhez, valamint megkönnyítik a
munkaadóval folytatott kommunikációt és
konfliktuskezelést.

3 175 000

projektbe bevont személyek kiválasztásához
használható bemeneti feltételeket meghatározó
dokumentum,hátrányos helyzetű munkavállalók
problémafeltárási útmutató

1 905 000

projekt sikeres megvalósítását segítő több napos
tréning a sikeres kommunikáció és kiemelten a
felmerülő konfliktuskezelések érdekében a
teljes projektmegvalósításban közreműködők
részére minden partner bevonásával

8 128 000

Partnerség-építés, külföldi tanulmányút
szervezése a sikeresen működő foglalkoztatási
paktumokkal tapasztalatcsere, valamint
országos és nemzetközi együttműködési
hálózatokba történő bekapcsolódás
lehetőségének felkutatása.(40 fő részére 2
éjszaka)

10 800 000

16 településen, meghatározott időpontban,
időszakosan működő konzultációs, tanácsadás
nyújtás, ennek felállításához szükséges mobilan
mozgatható eszközök beszerzése (laptop,
nyomtató, telefon, ezek működtetésének
költsége, valamint utazási költség

130 025 200

Nagybajomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola a program keretében az elhelyezkedést elősegítő, a helyi munkaerő-piaci igényeken alapuló munkaerő-piaci képzés /
szakképzés nyújtását végzi a projekt közvetett célcsoportja részére.

Projektpartner
Nagybajomi
12
Kolping Katolikus
Szakképző Iskola
13
Nagybajomi
Kolping Katolikus
Szakképző Iskola
összesen:

Tevékenység
1 év
Programba bevont
munkavállalók képzése
Képzési anyagok, eszközök
költsége

Költségvetési összeg Ft.
2 év
3év

Szöveges indoklás

Összesen

24 000 000

24 000 000

24 000 000

72 000 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

7 200 000

79 200 000

évente 60 fő képzése és vizsgadíja
képzési költség 10%-nak megfelelő anyag és
eszközbeszerzési költséggel kalkuláltunk
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“Alternaiv” Ifjúsági és Kulturális Egyesület a projektben a toborzás feladat végrehajtásában vesz részt. A toborzás a célcsoport specifikus marketing eszközök alkalmazásával lehet sikeres, együttműködve a hátrányos helyzetű munkavállalók mentoraival.
Tevékenység

Projektpartner
“Alternaiv”
Ifjúsági és
Kulturális
Egyesület

1 év
14

Toborzás

15

Toborzó szakemberek
bérköltsége+ utazási ktg

Költségvetési összeg Ft.
2 év
3év

Szöveges indoklás

Összesen

6 096 000

6 096 000

6 096 000

18 288 000

Toborzást támogató szakértői díj és marketing
ktg

13 152 000

13 152 000

13 152 000

39 456 000

fiatalok részmunkaidőban az egyesület
koordinációja mellett végzik a toborzást, 8 fő

“Alternaiv”
Ifjúsági és
Kulturális

57 744 000

J.F Ruhaipari Kft. a projektben gyakorlati képzőhely szerepet tölt be, de legfontosabb
feladata a képzést sikeresen elvégzett munkavállalók foglalkoztatása. A cég vállalja
évente 40 fő új munkavállaló felvételét és az előírt idejű továbbfoglalkoztatását. A projekt megvalósítási időszakában összesen 120 fővel bővíti munkavállalói létszámát.
Tevékenység

Projektpartner

1 év

J.F Ruhaipari Kft.

Költségvetési összeg Ft.
2 év
3év

Szöveges indoklás

Összesen

16

Felnőttképzés gyakorlati
képzőhely

22 860 000

22 860 000

22 860 000

68 580 000

17

Foglalkoztatás bérköltség

6 000 000

6 000 000

6 000 000

18 000 000

18

Foglalkoztatás járulék

J.F Ruhaipari Kft. Összesen

1 620 000

1 620 000

1 620 000

4 860 000

30 480 000

30 480 000

30 480 000

91 440 000

Gyakorlati oktató (5 fő) munkabére+a gyakorlati
oktatáshoz kapcsolódó anyagköltség,
karbantartás
évente 40 fő alkalmazása esetén bruttó
150.000Ft munkabérrel számolva
évente 40 fő alkalmazása esetén bruttó bér
járulékai

5.3.2 A projekt támogatási kategóriákhoz való illeszkedése,
jövedelemtermelés vizsgálata
A projekt lehetséges támogatási intenzitásai:
Tevékenység

kedvezményezett

Tervezett támogatás intenzitás

Foglalkoztatási integ- Kedvezményezett nonprofit szervezetráció létrehozása
Nagybajom Város Önkormányzat

100%

Képzés- elméleti okta- Kedvezményezett
tási rész munkanélkü- Alapítványi iskola
liek számára

szervezet-

100%

Képzésgyakorlati Kedvezményezett profitorientált szervezet
oktatási rész munkanélküliek számára

50 %

Programba
bevont A hátrányos helyzetű munkavállalók felvémunkanélküliek foglal- teléhez bértámogatás formájában nyújtott
koztatásához
bértá- támogatás
mogatása

50%

nonprofit

A projektbe betervezett foglalkoztatási eleme a Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő textilipari cége-, a J.T Ruhaipari Vámszabadterület Kft. által valósul meg. A
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cég Nagybajomban működik, főtevékenysége ruhaipari termékek, felsőruházat gyártása. A cég 1991 alapítása óta folyamatosan nyereségesen működik, elsődlegesen nemzetközi piacra gyártja és értékesíti termékeit, melyek az ortodox zsidó vallás előírásainak megfelelő, magas minőségű felsőruházat elemei: öltönykabátok, öltönynadrágok,
zakók, mellények és kaftánok. Az elért vállalati sikerek, a precizitáson, megbízhatóságon alapuló hosszú távú partneri együttműködések következtében a folyamatosan bővülő piac keresletnövekménye a Kft-nél jelentkezik, külföldi megrendelés állománya
évről-évre folyamatosan növekszik. E növekvő kereslet kielégítése, megfelelő mennyiségű termék határidőre történő előállítása a humánerőforrás gazdálkodás területén
jelent komoly problémákat a menedzsment számára. A piacra a hosszú távú, folyamatos bővülő kereslet jellemezi.
A projektben a J.T Ruhaipari Vámszabadterület Kft által megvalósítandó szakmai gyakorlati képzés és a képzést sikeresen teljesített munkavállalók foglalkoztatását vállalta.
A várhatóan elérhető támogatás intenzitás 50 %, a szükséges 50%-os önrészt a vállalkozás biztosítja. Az új munkavállalók termelésbe történő bevonásával kitermeli a cég a
szükséges önerőt.

5.3.3 Az üzemeltetés tervezett szervezeti keretei
Az Integrációt Nagybajom Város Önkormányzatánál felállított Integrációs programiroda
irányítja a projektpartnerek bevonásával. A programiroda koordinálja a partnerek által
megvalósítandó feladatokat.

5.3.4 Az üzemeltetés pénzügyi keretei és fenntarthatósága
A projekt 3 évre jön létre, célja a vállalt 120 fő munkavállaló képzése és munkába állítása a J.T. Ruhaipari Vámszabadterületi Kft-nél. A megvalósítási időszak végén a
munkaadó cégnek van továbbfoglalkozatási kötelezettsége. A projekt fizikai befejezését követően működési bevételek és költségek ennél a cégnél jelentkeznek kizárólag.
A cég munkaerőköltség-arányos árbevétel mutatója alapján kalkulálható a plusz 120 fő
munkavállalóra becsülhető többlet árbevétel, ami mintegy 480 millió Ft. Emellett kijelenthető, hogy a cég árbevételre vetített működési költségszintje 97,8 %, ez annyit jelent, hogy 469 millió éves működési költség növekménnyel számolhatunk. A prognosztizálható éves nettó pénzáram tehát mintegy 11 millió Ft.
A kalkulált éves működési bevételek és költségek részletes számításait a jelen tanulmány háttéranyaga tartalmazza, e dokumentumban a számítások összefoglaló adatait
tüntetjük fel.
A nettó jelenérték számítást elvégeztük a teljes projekt költségvetésre és az önerőre is.
3%-os diszkont rátával kalkuláltunk.
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Nettó jelenérték számítás – teljes költségvetésre vetítve (M Ft)
Beruházási költség (a)
Éves működési költség
(b)
Éves működési bevétel
(c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték (NPV)

2015

2016

2017

131,31

113,55

113,55

-131,31

-113,55

2018

2019

2020

2021

2033

469

469

469

469

469

480

480

480

480

480

11

11

11

11

11

-113,55

-211,98

Mint látható, a projektek összesített nettó jelenértéke a teljes költségvetésre nézve
negatív, ami alátámasztja a projektek támogatási igényét.
Nettó jelenérték számítás – önerőre vetítve (M Ft)
Beruházási költség (a)
Éves működési költség
(b)
Éves működési bevétel
(c)
Nettó pénzügyi pénzáram (c-a-b)
Nettó jelenérték (NPV)

2015

2016

2017

15,24

15,24

15,24

-15,24

-15,24

-15,24

2018

2019

2020

2021

2033

469

469

469

469

469

480

480

480

480

480

11

11

11

11

11

83,34

A támogatás révén az önerőre vetített nettó jelenérték pozitív, tehát látható, hogy a
projektek összesített megtérülése 15 éves időtartam alatt biztosított.

5.4 Társadalmi hasznok, költségek
A projekt az alábbi nem számszerűsíthető társadalmi hasznokat eredményezi a térség
számára:
- javulnak a hátrányos helyzetű családok életkilátásai,
- nő a hátrányos helyzetű térségben a vásárlóerő,
- a fogyasztási multiplikátor révén emelkedik a térségben élők jövedelemszintje.
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Kockázati
index (1-25)

Kockázat
hatása (1-5)

Kockázat megnevezése

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-5)

6 Kockázatok felmérése

Kockázatkezelési stratégia

JOGI SZEMPONTOK

Felnőttképzési
módolusása

jogszabályok 3

3

9

A vonatkozó jogszabályok és szabványok változásait a projekt megvalósítása során a projektmenedzsment
folyamatosan figyelemmel kíséri.

TÁRSADALMI SZEMPONTOK

Kommunikációs
kockázatok, 3
szakmai hibák, működési hiányosságok

3

9

A projektmenedzsment működésére
vonatkozó világos eljárásrend kidolgozása, minőségbiztosítás.

Projektvezetési problémák: A 2
hibák érinthetik a szervezési és
az adminisztrációs folyamatokat.

3

6

Körültekintő menedzsment megválasztás, információáramlásra nagy
súlyt helyező belső kommunikáció,
rendszeres belső meetingek szervezése, tréning szervezése

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI, FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK

Kalkulált támogatás intenzitás 2
megváltozása a nonprofit projektpartnereknél

5

10

Az integrációba belépő önkormányzatoknak meg kell vizsgálni, hogy a
költségvetésükből mennyi önerő hozzájárulást tudnak biztosítani.

Pénzügyi
elszámolásokkal 2
kapcsolatos hibák;

4

8

Folyamatba épített kontrolling, pénzügyi ellenőrzés

ÖSSZEFÜGGÉS MÁS PROJEKTEKKEL, OP-KEL

GINOP kiírása, illetve lehatáro- 2
lása befolyásolhatja egyes
projektelemek megvalósítását

3

6

Áttekintő, tudatos előkészítési tevékenység
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7 A fejlesztési
bemutatása

projekt

tulajdonviszonyainak

A projekt nem tartalmaz építési, beruházási elemet.

7.1 Tulajdonviszonyt érintő szükséges lépések
A Helyi információs pontok létesítéséhez és működtetéséhez szükséges bérleti
szerződések megkötése az integráció településein. Ennek időigénye 2-3 hónap.
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8 A fejlesztési projekt időbeni és pénzügyi
ütemezése és eredménymutatói
8.1 Beruházási költségek
A fejlesztési projekt pénzügyi ütemterve

1

Tevékenység

Költségvetési összeg Ft.

Projektpartner
1 év
Nagybajom
Város
Önkormányzata

1

2 év

3év

Összesen

1

Projekt Integrációs
programiroda kiépítése, működtetése

11 378 400

11 378 400

11 378 400

34 135 200

2

Munkahelyteremtő
Integráció Stratégiai
tanulmányának
elkészítése,éves
felülvizsgálata

3 810 000

635 000

635 000

5 080 000

3

Szervezeti és működési szabályzat,
munkaterv készítése, éves felülvizsgálata

1 016 000

254 000

254 000

1 524 000

4

Folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb
nyilvánosság felé

3 175 000

2 540 000

2 540 000

8 255 000

5

Honlapkészítés

635 000

254 000

254 000

1 143 000

6

Pályaorientációs
tanácsadás, személyiségfejlesztés,
mentorálás

7 160 000

17 560 000

17 560 000

52 280 000

7

Hátrányos helyzetű
munkavállalók
munkaerőpiaci
reintegrációs tréningje

1 200 000

1 200 000

1 200 000

3 600 000

8

Kompetencia kézi-

3 175 000

3 175 000

Költségigény megjelölése (millió Ft). Kérjük az egyes cellákban az adott évben tervezett költségösszeget
megadni. Az utolsó sorban kérjük az adott évi kumulált összegeket megadni.
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könyv kidolgozása

9

Kommunikációs,
csapatépítést és
konfliktuskezelést
szolgáló tréning

1 905 000

1 905 000

10 Tanulmányút

8 128 000

8 128 000

Helyi információs
11 pontok létesítése és
működtetése

3 600 000

3 600 000

3 600 000

Nagybajom
Önkormányzat költségvetése Összesen:

10 800 000

130 025 200

Nagybajomi
Kolping
Programba bevont
Katolikus Szakképző 12 munkavállalók képIskola
zése
13

Képzési anyagok,
eszközök költsége

24 000 000

24 000 000

24 000 000

72 000 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

7 200 000

Nagybajomi Kolping
Katolikus Szakképző
Iskola összesen:

79 200 000

“Alternaiv”
Ifjúsági
és Kulturális Egyesü- 14 Toborzás
let
Toborzó szakembe15 rek bérköltsége+
utazási ktg

6 096 000

6 096 000

6 096 000

18 288 000

13 152 000

13 152 000

13 152 000

39 456 000

“Alternaiv”
Ifjúsági
és Kulturális Egyesület Összesen:

57 744 000

J.F Ruhaipari Kft.
16

Felnőttképzés gyakorlati képzőhely

22 860 000

22 860 000

22 860 000

68 580 000

17

Foglalkoztatás bérköltség

6 000 000

6 000 000

6 000 000

18 000 000

18

Foglalkoztatás járulék

1 620 000

1 620 000

1 620 000

4 860 000
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J.F Ruhaipari
Összesen

Kft.

91 440 000

Projekt teljes
költségvetése:

131 310 400

113 549 400

113 549 400

358 409 200

8.2 A pénzügyi megvalósítás forrásai
A fejlesztési projekt forrásallokációs táblája
Fejlesztési projekt
megnevezése

Projekt Integrációs
programiroda kiépítése,
működtetése
Munkahelyteremtő Integráció
Stratégiai tanulmányának
elkészítése,éves felülvizsgálata
Szervezeti és működési
szabályzat, munkaterv
készítése, éves felülvizsgálata
Folyamatos tájékoztatás és
kommunikáció a szélesebb
nyilvánosság felé
Honlapkészítés
Pályaorientációs tanácsadás,
személyiségfejlesztés,
mentorálás
Hátrányos helyzetű
munkavállalók munkaerőpiaci
reintegrációs tréningje
Kompetencia kézikönyv
kidolgozása
Kommunikációs, csapatépítést
és konfliktuskezelést szolgáló
tréning
Tanulmányút
Helyi információs pontok
létesítése és működtetése

Programba bevont
munkavállalók képzése
Képzési anyagok, eszközök
költsége
Toborzás
Toborzó szakemberek
bérköltsége+ utazási ktg
Felnőttképzés gyakorlati
képzőhely
Foglalkoztatás bérköltség
Foglalkoztatás járulék
Összesen:

Költségigény (Ft)

Támogatás
intenzitás (%)

Önerő (Ft)

Támogatás (Ft)

Támogatási
forrás
megnevezése

34 135 200

100%

0

34 135 200

TOP 6

5 080 000

100%

0

5 080 000

TOP 6

1 524 000

100%

0

1 524 000

TOP 6

8 255 000
1 143 000

100%
100%

0
0

8 255 000
1 143 000

TOP 6
TOP 6

52 280 000

100%

0

52 280 000

TOP 6

3 600 000

100%

0

3 600 000

TOP 6

3 175 000

100%

0

3 175 000

TOP 6

1 905 000
8 128 000

100%
100%

0
0

1 905 000
8 128 000

TOP 6
TOP 6

10 800 000

100%

0

10 800 000

TOP 6

72 000 000

100%

0

72 000 000

TOP 6

7 200 000
18 288 000

100%
100%

0
0

7 200 000
18 288 000

TOP 6
TOP 6

39 456 000

100%

0

39 456 000

TOP 6

34 290 000
9 000 000
2 430 000

TOP 6
TOP 6
TOP 6

68 580 000
18 000 000
4 860 000
358 409 200

50% 34 290 000
50% 9 000 000
50% 2 430 000
45720000

312 689 200
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8.3 A projekt eredményességének indikátorai
A fejlesztési projekt eredményességét mérő mutatók (indikátorok)
TOP output indikátorok
Munkanélküli résztvevők
száma beleértve a tartós
munkanélkülieket (közös
indikátor)
Munkahelyi képzésekben
résztvevők száma
Minimum 12 hónapos, támogatott foglalkoztatásban részt
vett, célcsoportba tartozó,
célcsoporttagok száma

2

2

Mértékegység

Bázis érték
(2014)

Célérték
(2017)

Adatforrás

fő

0

60

menedzsment

fő

0

180

menedzsment

fő

0

120

menedzsment

Az indikátorokat és azok értékeit a TOP kapcsolódó intézkedése kapcsán a TOP-ban megjelölt output
indikátorok alapján, a TOP-ban alkalmazott output indikátorok fejlesztési projektre vonatkozó értékének
megadásával szükséges meghatározni.

33

9 Kapcsolódó projektek
A projekt megvalósítás során együttműködés kiépítése a cél a formálódó Somogy megye Foglalkoztatási Paktumával. A projektbe bevont munkanélküliek, akik nem könnyűipari képzésben kívánnak részt venni, valamint önfoglalkoztatóvá kívánnak válni, átirányításra kerülnek Somogy megye Foglalkoztatási Paktumirodához. A projekt során
elkészített tanulmányokat, dokumentumokat a megyei szinten készült dokumentumokkal harmonizáljuk.
J.T. Ruhaipari Vámszabadterületi Kft. a termelése további bővítése érdekében tervezi
zöldmezős beruházásként üzemcsarnok építését, és felszerelését termelő berendezésekkel, gépekkel. EU támogatás a GINOP-ból várható.
Problémát jelent jelenleg, hogy a meglévő szakképzett munkaerő nem koncentráltan,
hanem Nagybajom 30 km-es körzetéből jár munkába a nagybajomi üzembe. Kb. 100
főt kell mozgatni naponta. A mindennapi szállításuk komoly nehézséget jelent, mivel
tömegközlekedéssel a bejárás nem megoldható. Ennek megoldására a J.T. Ruhaipari
Vámszabadterületi Kft egy transzportbázist kíván létrehozni Nagybajomban, amellyel
megoldódnának a logisztikai problémák.

