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Szakmai program 2018
A Zala Termálvölgye Egyesület által 2018. év során megvalósítani tervezett feladatok.

2014-2020-as LEADER program megvalósítása
A 2018. év legfontosabb feladata a Zala Termálvölgye Egyesület számára a LEADER program
bonyolítása lesz Zalaszentgrót térségének 30 településén:
Alibánfa, Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kemendollár, Kisgörbő,
Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhíd, Pakod, Pókaszepetk, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa,
Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalacsány, Zalaszentgrót, Zalaszentiván,
Zalaszentlászló, Zalaszentlőrinc, Zalavég.
A LEADER program megvalósítás tervezett lépései:
•

Az Egyesület szükség szerint módosítja a Helyi Fejlesztési Stratégiát (HFS módosítás májusban), és a
kapcsolódó LEADER pályázati felhívásokat.

•

A 312 millió Ft keretösszeggel meghirdetett helyi LEADER pályázati felhívások kapcsán folyamatosan
tart tájékoztató fórumokat, kötelező konzultációs alkalmakat, továbbá személyreszabott tanácsadást
nyújt a helyi önkormányzatok, civilek és vállalkozások számára.

•

A 2018. év során folyamatosan beadott pályázatokat az Egyesület teljeskörűen leügyintézi
(jogosultsági vizsgálat, formai és tartalmi vizsgálat, hiánypótlás stb.), értékeli, majd a támogatott
projektek kiválasztásra kerülnek a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság útmutatásai szerint a
Helyi Bíráló Bizottság közreműködésével.

•

A projektek megvalósítása legkorábban 2018. év végén kezdődhet el. A megvalósítást az Egyesület
tanácsadással, folyamatos nyomonkövetéssel segíti majd.

Saját pályázatok benyújtása/megvalósítása
Az Egyesület saját pályázatai közül 2018. évben megvalósítás alatt áll 1 projekt:
•

Az „AgriShort - Rövid élelmiszer láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása
térségi és intézményi együttműködések életre hívásával” című horvát-magyar határmenti projekt 2017.
május 1-től 2018. augusztus 31-ig tart. 2018. év során egyebek mellett elkészül egy kiválasztott helyi RÉL
gazda együttműködés számára egy üzleti terv, továbbá megvalósul számos kommunikációs tevékenység
(információs portál, kiadvány, kisfilm stb.).

A tavalyi évben beadott saját pályázatok pozitív elbírálás esetén, 2018. évben szintén feladatokat
fognak jelenteni az Egyesület számára. E pályázatok a következők:
•

„Balatoni helyi termék - fejlesztő műhely” című LEADER térségek közötti együttműködési projekt,

•

„ZALA CHARTA - Vidékfejlesztést támogató innovatív programok megvalósítása Zala megyében” című
LEADER térségek közötti együttműködési projekt,

•

„SMARTCHAIN - Az innováció vezérelt és okos megoldások elérése felé a rövid élelmiszerláncoknál” című
Horizont 2020 nemzetközi kutatási projekt.

Az Egyesület folyamatosan nyomon követi a pályázati lehetőségeket, s megfelelő körülmények esetén
újabb saját pályázatot is készít majd vidékfejlesztési céljai elérése érdekében (pl. újabb LEADER
térségek közötti pályázat).

Nyitott Porta hálózat fejlesztése
A Nyitott Porta hálózat a térségi helyi termék előállítókat, gazdákat és agroturisztikai szolgáltatókat
tömörítő térségi együttműködés a helyi gazdaság fejlesztése és más vidékfejlesztési célok (pl.
hagyományőrzés) elérése érdekében. A 2015. évben megfogalmazódott Nyitott Porta program
megvalósítását a LEADER Stratégia 8. és 9. intézkedése is támogatja. 2018. évben a programmal
Alibánfa, Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kemendollár,
Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhíd, Pakod, Pókaszepetk,
Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér,
Zalacsány, Zalaszentgrót, Zalaszentiván, Zalaszentlászló, Zalaszentlőrinc, Zalavég
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kapcsolatban feladatot jelent az Egyesület számára: a 2017. május 18-án megalakult Hálózat tényleges
működésének előkészítése (hálózati tag porták minősítése helyszíni látogatások útján stb.); a
Hálózathoz kapcsolódó pályázatok (egyedi porta projektek és az együttműködési projektek)
elkészítésének, benyújtásának támogatása; a tényleges működés 2018. szeptember 1.-ére tervezett
megkezdését követően folyamatos koordináció. Az Egyesület a (potenciális) hálózati tagok
részvételével számos szakmai rendezvény megszervezését tervezi az időszakban (pl. tanulmányút,
műhelytalálkozók).

Egyéb vidékfejlesztési feladatok
Az Egyesület igyekszik aktív szereplője lenni a helyi és országos térségfejlesztési, vidékfejlesztési
folyamatoknak. Ennek érdekében többek között kapcsolatot tart a helyi önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel, vállalkozásokkal és egyéb helyi szereplőkkel, segíti térségi programok életrehívását,
keresi a kapcsolódási pontokat más térségi projektekkel. Alapítótagja és rendszeres résztvevője a
Zalaszentgróti Járási Esély Kerekasztalnak, tagja a rendszeresen ülésező Zala Megyei Vidékfejlesztési
Munkacsoportnak.
Az Egyesület több térségi információs portált is működtet (www.zalatermalvolgye.hu,
www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu, www.turizmus.zalatermalvolgye.hu), facebook oldalán
(www.facebook.com/zalatermalvolgye) rendszeresen közzéteszi a legfontosabb aktualitásokat.

Az Egyesület működése
Az Egyesület operatív irányítását 7 tagú Elnökség látja el, munkáját továbbá 7 tagú Tervezői Csoport és
3 tagú Felügyelő Bizottság segíti. A szervezet 3 főállású alkalmazottja (1 fő munkaszervezet vezető, 1
fő pénzügyi referens, 1 fő projekt menedzser) az Egyesület Zalaszentgrót városközpontban kialakított
irodájában végzi munkáját. A megnövekedett feladatok miatt az Egyesület tervezi a munkaszervezet
létszámának 1 fő projektmenedzserrel való átmeneti bővítését 2018. év közepén.

Kelt: Zalaszentgrót, 2018. április 25.
Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök

Szabó Tibor
munkaszervezet vezető
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