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1. Vezetői összefoglaló

1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe
Stratégiánk átfogó jövőképe a tájegység gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális
fejlesztésének támogatása oly módon, hogy a fejlesztés csökkentse a térségen belüli és a
térségközi egyenlőtlenségeket, és növelje a tájegység gazdasági eltartóképességét.
Jövőképünkben a Rábaköz egy vonzó, élhető, fejlődő tájegység. A stratégia hozzájárul a
jóléti térség kialakulásához, melyet a változatos ökológiai háttér, a kulturális sokszínűség, a
fenntartható gazdaság, valamint az itt lakók esélyegyenlősége, magasabb életminősége
jellemez. A tájegységi identitásban gyökerező együttműködési program összefüggő és
hatékony megoldást keres a most feltárt problémákra és fejlesztési irányokra. A kidolgozott
stratégiában összegződik a térségben elérhető tapasztalat, szellemi erőforrás és közösségi
akarat.
Jövőképünk jelmondata: „Élni egy tájon, egy célért, a vonzó, fejlett Rábaközért”.
Az alapvető célt támogató célkitűzéseket és intézkedéseket úgy alakítottuk, hogy azok
megfelelő választ adjanak a térségünket érintő kihívásokra. Ezek a tervezett intézkedések
lesznek a program kiemelt beavatkozási területei, és végrehajtásuk a belső erőforrások
fenntartható módon történő használatával valósul meg. A program végrehajtásával egy
élhető, vonzó, perspektívát nyújtó vidéki élet honosodhat meg a Rábaközben.

1.2. Főbb célkitűzések
A térség számára az idei év és a mostani kiírás jó alapot szolgáltat a következő fejlesztési
időszakra való felkészüléshez. A 2013-as esztendő a Rábaköz számára a kibontakozás éve.
Elkészültek a tájegység átfogó stratégiái, amelyek szekunder és primer kutatásokon alapulva
támasztják alá a térség jövőképét, célrendszerét és a fejlesztés beavatkozási területeit.
A térség akkor tud az eddigieknél is sikeresebben elrugaszkodni jelenlegi helyzetéből, ha az
eddigi trend megtartásával a változás ütemén, dinamikáján tud előrelépni. Ehhez az eddigi
célok megtartására és aktualizált cselekvési programok kijelölésére egyaránt szükség van. A
térség kiemelt stratégiai céljai az alábbiak:
1.) A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
2.) A kulcstelepülések térségszervező erejének erősítése
3.) A tájegységi kompetenciák fejlesztése
4.) Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése
5.) A helyi gazdaság térnyerésének támogatása
A Rábaköz vidékfejlesztési célrendszerét mutatja be az alábbi ábra a 2013-2016-os időszakra
vonatkozóan az alábbi struktúrában: jövőkép, átfogó cél, stratégiai célok (sarkalatos célok),
horizontális területek, és fejlesztési prioritások, irányok.
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1. ábra: A Rábaköz vidékfejlesztési célrendszere (Forrás: saját szerkesztés - 2013)

A fenti célstruktúrába ágyazódik bele a Leader III. kör forrásainak hasznosítását szolgáló jelen
kiírás kiemelt céljai és intézkedési rendszere.
A HVS célrendszerének és a jelen Leader kiíráshoz kötődő intézkedési rendszernek a
kapcsolódását mutatja be az alábbi felsorolás:
A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
 Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok, érdekközösségek, innovatív
együttműködések létrehozása, működtetése és fenntartása.
 A helyi gazdaság vertikális szerveződésének segítése, a helyi piacok, a helyi kínálat és
a helyi kereslet rendszerbe szervezése a vállalkozások közötti együttműködés
kialakításával és közös fejlesztések megvalósításával
 Településtervezés és tájegységi archiválás megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület menedzselésében
A helyi gazdaság térnyerésének támogatása
 A vállalkozások működési feltételeinek javítása a tájegységben
 A helyi gazdaság bővülését elősegítő kínálati rendszerek megvalósítása a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében
A tájegységi kompetenciák fejlesztése
 Vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés a turizmus területén a tájegységben
 Közösségi terek minőségfejlesztése és a biztonsági feltételek javítása a tájegységben
 Tájegységi, térségi marketingkommunikációs eszközök, rendezvények létrehozása és
megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében
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Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése
 A civil szektor erősítése, a belső együttműködés támogatása, a térségi szerepkör
növelése, működési feltételek javítása, szolgáltatások bővítése a tájegységben

1.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja
A HVS felülvizsgálatának átfogó célja, hogy az eltelt időszak gazdaságában bekövetkezett
változások figyelembe vételével egy – a helyi erőforrásokra támaszkodó – középtávú
koncepció pozícionálása.
A felülvizsgálat specifikus céljai: a tájegység szereplői közötti társadalmi tőke erősítése,
illetve a rendelkezésre álló források felhasználásával a Rábaköz érintettjei, érdekeltjei
részére integrált fejlesztések segítése.

1.4. A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők
Egyesületünk a HVS felülvizsgálatának nyilvánossá tétele érdekében meghirdette azt
honlapján (www.rabakozleader.hu), a települések önkormányzatainak elküldte
kifüggesztésre.
A nyilvánosságot fórumok tartásával is biztosította.
A HVS felülvizsgálat indító megbeszélése is nyilvánosan zajlott.
Minden, a HVS felülvizsgálatát érintő nyilvános fórum és rendezvény meghirdetésre került a
sajtóban (megyei lap, helyi rádió és televízió) is.
A projektötlet-gyűjtés során 115 projektötlet érkezett Egyesületünkhöz, melyből 41 db-ot
vállalkozók, 45 db-ot önkormányzatok, 25 db-ot civil szervezetek és 4 db-ot egyházak
nyújtottak be.

1.5. A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület HVS-ben megfogalmazott alapvető céljai
megfelelőek, azokon egyesületünk a Tervező Koordináló Csoport javaslatára nem kívánt
változtatni.
Az eddigi célok megtartása mellett az alábbi 5 pontban határoztuk meg a térség kiemelt
stratégiai céljait:
1.) A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
2.) A kulcstelepülések térségszervező erejének erősítése
3.) A tájegységi kompetenciák fejlesztése
4.) Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése
5.) A helyi gazdaság térnyerésének támogatása
A tájegységünk még dinamikusabb fejlesztése érdekében egyesületünk saját projekteket
kíván megvalósítani, azért, hogy a tájegység felkészülten állhasson, a 2014-2020 pályázati
időszak elő továbbá nagy hangsúlyt kell fektetnünk az elkövetkezendő években az 5
kulcsszerepet betöltő település /Csorna, Kapuvár, Beled, Bősárkány, Szany/ összehangolt
település fejlesztésére.
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Továbbra is törekednünk kell az egyedi programok, rendezvények szervezésére. Fontos a
térségi hatás erősítése, a LEADER hálózati együttműködés.

2.Helyzetelemzés
2.1. A Leader helyi akciócsoport által lefedett terület ismertetése
A térség általános jellemzői
Az Akciócsoport által érintett Rábaköz területe 44 települést foglal magába, melyek közül 3
város. A térség lakossága a KSH 2012. január 1-jei statisztikája alapján 51 686 fő, a
városokban élő lakosok száma 23 555 fő, mely a térségben élő összes lakosság mintegy 46%a.
A térségen belül a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A
legnagyobb foglalkoztató a feldolgozóipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások, az 500 főnél
többet foglalkoztató vállalkozások száma 3 db.
A Rábaköz a Kisalföld szívében fekszik. A vidékfejlesztési programban a tájegység két járása,
a Kapuvári Járás és a Csornai Járás vesz részt.
A Rábaköz speciális helyzetű. Az ország egyik legfejlettebb régiójában helyezkedik el (NyugatDunántúl Régió), miközben Győr-Moson-Sopron megye periferikus területéhez tartozik. A
Rábaköz fejlettségét bemutató indikátorok értékei alig haladják meg a hátrányos helyzetű
térségek mutatóit. A tájegység „gazdasági vákumban” van, hiszen a térség 40-50 km-re lévő
meghatározó városainak (Győr, Sopron, Szombathely, Pápa, Mosonmagyaróvár)
gazdaságélénkítő kisugárzása alig érződik. A térségnek tehát önmagát kell megszerveznie,
amihez a vidékfejlesztési program kellő lendületet adott már eddig is, és a továbbiakban is ez
prognosztizálható.
A térség általános helyzetét jól mutatják a jövedelemi- és a társadalmi viszonyok. A Rábaköz
sem tudja magát kivonni az országos tendenciák alól. Az egy állandó lakosra jutó jövedelem
leképezi az országos átlagot. Általános probléma a lakosság elöregedése is, valamint az
életminőség éles kontrasztja az egyes falvak és a térség városai, nagyközségei között
(Kapuvár, Csorna, Beled, Bősárkány, Szany). A települések fiatalokat megtartó ereje gyenge,
ami elhelyezkedési, infrastrukturális, kulturális nehézségekre vezethető vissza. Mindez azt
mutatja, hogy a térség eltartó képessége erősítésre szorul, amihez a HVS jelenlegi
átdolgozása és megvalósítása eredményesen járulhat hozzá.
A hiányosságok és problémák mellett számos lehetőség is jelen van a térségben, melyek
kiaknázása képes helyzetbe hozni a Rábaközt. A tájegység komoly turisztikai potenciállal
rendelkezik különösen a falusi, az öko- és az egészségturizmus területén: rurális értékek,
néprajzi, művészeti, kulturális hagyományok, népi kismesterségek, épített örökség gazdag
tárháza, jelentős a termálkincs (a csornai és a kapuvári gyógyvíz).
Az aktív turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázására két, kerékpáros turizmust kialakítófejlesztő projekt valósult meg tervezési területünkön.
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KAPUVÁRI KERÉKPÁROS RÉGIÓ - HATÁRTALAN MOBILITÁS. Országosan is meghatározó
kerékpáros turisztikai fejlesztés zajlott a Kapuvárt övező térségben, amely megteremti az
átjárhatóságot a burgenlandi Fertőzug és a Hanság fővárosa között. A beruházások
eredményeként kerékpáros térséggé válik a Nyugat-Rábaköz.
FERTŐ-HANSÁGI KÖRNYEZETBARÁT MOBILITÁS. Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 keretében nyert 2.327.500,-eurós támogatást Kapuvár
Város Önkormányzata. A projekt a burgenlandi Fertőzug és a Hanság-Rábaköz turisztikai
fejlesztését célozza oly módon, hogy a két társtérség elérhetőségét és összekötését valósítja
meg. A projekt eredményeként a Kapuvár város és a Rábaköz az észak-déli kerékpáros
közlekedés szerves részévé válik. Mindezt a Hanság-főcsatornán megépítendő új kerékpáros
és gyalogos híd is elősegíti majd. A fejlesztés eredményeként a térség kerékpárhálózata
nagymértékben bővül, megvalósul az átjárhatóság a környező régiókba, ami elősegíti az aktív
és az ökoturizmus fellendülését. A beruházás eredményeként egységes hálózattá szerveződik
a határtérség.
A jó agráradottságokat pedig mi sem mutatja jobban, mint az ágazatban foglalkoztatottak
részaránya (12%). Az önszerveződésben mérhető szerepet játszott a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület, amely szervezet mindezidáig az egyetlen, az egész tájegységre kiterjedő
feladatokat ellátó szerveződés.
A térség három nagyobb erőforrásra támaszkodhat.
Területi tőke: a HVS által lefedett térséghez 44 település tartozik. A kiváló agráradottság
hosszú távon képes a tájegységet pozícionálni és a foglalkoztatottságot bővíteni. A tájitermészeti háttér pedig a turizmusban aknázható ki sikeresen.
Társadalmi tőke: mintegy 52 ezer ember él a térségben, akik igen erős helyi identitással
rendelkeznek. Ezeregyszáz éve ugyanazon népesség lakja a tájegységet, ezért mélyek ezek a
mentális gyökerek. A rábaköziek identitása a közös történelmen, kulturális egységen,
szellemi örökségen nyugszik. A térség és a vidék túlságosan is egységes életfeltételeket
biztosított az itt élőknek, ami kedvezett a belső kapcsolatok kiteljesedésének. Talán úgy is
fogalmazhatunk, hogy a rábaköziek „eredettörténete” és az itt élők mindennapi
„szenvedéstörténete” adták a keretet ehhez az identitáshoz. Napjainkban ezekhez pedig
felzárkózik az ún. „üdvtörténet”, vagyis a közös jövőbe vetett hit, a szándék és akarat, hogy
egy földrajzi, gazdasági, társadalmi és kulturális egységet képezzen a Rábaköz. Ez a három
pillér biztos, hogy még sokáig bázisa lesz a rábaközi identitásnak
Gazdasági tőke: a tájegységben működő vállalkozások száma 3.200. Különböző ágazatokban
vesznek részt ezek a vállalkozások. Mindenképpen számolni kell azzal, hogy a szolgáltatási
ágazat fejlesztését segítse a most átdolgozásra kerülő HVS. A térségben működő
vállalkozások fejlesztésének szükségességét igazolja, hogy az eddigi pályázati körökben több,
mint 60 nyertes pályázat kapott támogatást.
A tájegység az elmúlt 3 évben eljutott egy olyan gazdasági fejlettségi szintre, hogy reálisan
gondolhat egy helyi pénz bevezetésére. A rábaközi tallér a helyi gazdaság erősítését célozza
annak érdekében, hogy a helyi erőforrásokra támaszkodva a helyben megtermelődő
jövedelem minél nagyobb részaránya maradjon a térségben.
A Rábaköznek jelentős kapu szerepe is van. Nem csak azért, mert a régiót átszelő vasúti és
közúti közlekedési nyomvonalak metszéspontjában helyezkedik el, hanem azért is, mert
számos tájegységgel határos. Közülük a Hanság, a Fertőmente, valamint a Sokoróalja
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irányába történő térségközi együttműködést szinte determinálja a természeti-földrajzi,
kulturális és építészeti hasonlóságok sokasága.
A biomassza termelésben, biogáz előállításában is vannak lehetőségek, és kedvező hátterű a
terület geotermikus és szélenergia potenciálja. A stratégiai céloknak megfelelően a tájegység
fejlesztései a környezeti fenntarthatóság jegyében valósulhatnak meg, és a terület megteheti
az első lépéseket az autonóm térséggé válás irányába.
Mindezek alapján a térségnek most önmagára és környezetére kell fókuszálnia. Ebben a
folyamatban bátran lehet építeni az itt élők cselekvőképességére, szívósságára, tenni
akarására, kooperációs hajlandóságára, rábaközi identitására, amelyeknek évszázados
hagyománya van. Ez a társadalmi lelkület is komoly hozzáadott értéket képvisel a tervezett
vidékfejlesztési program megvalósításában.
A térség környezeti állapota
A Nyugat-dunántúli régió egyik meghatározó arculattal rendelkező síksága a Rábaköz,
makroklímája mérsékelten hűvös, az ország közepesen csapadékos régiói közé tartozik. Az
uralkodó szélirány az ÉNY-i, É-i. Tengerszint feletti magassága még a ritkán előforduló enyhe
dombhátakon sem haladja meg a 130 m-t.
Felszíni vízfolyások: A Rábaköz a Rába, valamint a Kis-Rába által lehatárolt, folyók által
feltöltött, majdnem teljesen sík vidék. A vízfolyások többsége szabályozott, mégis fontos
menedékként szolgálnak a vízi élővilágnak. A Rábaköz alapkőzetét az Ősrába vastag
kavicstakarója alkotja. A rekultivált bányatavak környékén vízi élővilág alakult ki, a tavakat
horgászok vették birtokukba. Kiemelkedő természetvédelmi jelentőséggel bír a Király-tó és a
Barbacsi-tó.
Felszín alatti vizek: Közép-Európa legnagyobb édesvízkészletének egy része a Rábaköz
kavicstakarója alatt található. Sok településen fellelhetők a régi artézi kutak, jó részük
önmagától tör a felszínre. Némelyik kút ásványvíz minőségű vizet rejt. A Rábaköz elérhető
mélységben kihasználatlan gyógyhatású termálvízzel is rendelkezik. A felszín alatti vizek
tisztaságát az intenzív mezőgazdaság, a térség csatornázatlansága, és a kavicsbányászat
veszélyezteti.
Talajok: A Rábaköz változatos talajokban. A magasabb részeken csernozjom barna
erdőtalajok, a vízfolyások mentén általában réti talajok és öntéstalajok fordulnak elő. Ezek
mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmasak. A mélyebb fekvésű területeken láptalajokat
találunk. A talajok szennyezettsége nem jelentős, kockázatot a mezőgazdasági szennyezések
és a kommunális szennyvíz kezeletlensége jelentenek.
Környezeti értékek: A tájegységet lépten-nyomon tágas, zöld rétek, legelők és szántóföldek
váltakozása jellemzi. Az egyöntetű sík tájképet fasorok, facsoportok tarkítják, kisebb ártéri
erdők és vízparti füzesek törik meg. Több természeti terület „Rábaköz” néven szerepel a
közösségi védelem alá tartozó Natura 2000-es területek listáján.
Levegő minősége, zaj- és rezgésterhelés: A Rábaköz levegőminősége alapvetően jó,
szennyező gyár, erőmű nincs a térségben.
A 85-ös és a 86-os számú főútvonalak mentén (különösen Csornán) jelentős a zaj és
rezgésterhelés, benzingőz, ólom és por szennyezi a levegőt. Egyes településeken, vagy
közelében jellemző az életvitelszerűen folytatott burkolt színesfémek kinyerésekor a gumi és
műanyagok égetéséből származó levegőszennyezés.
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Szennyvízkezelés: A rábaközi kistelepülések szennyvízhálózat ellátottsága nem teljes. A
kistelepülések külső segítség nélkül nem tudnak megbirkózni ezzel a roppant költséges
beruházással. A megoldás lehet a természetközeli szennyvízkezelés.
Hulladékgazdálkodás: A hulladékgyűjtés minden településen 100 %-os, mégis a begyűjtött
hulladék előkezelés nélkül lerakásra kerül. Sajnos a térségben sok helyen találhatók illegális
hulladéklerakók, tájsebek, rontva a természetes környezet megítélését.
A vidékfejlesztési program végrehajtása során – mint horizontális szempont – fontossá válik
a környezeti fenntarthatóság szempontjának következetes érvényesítése.
A tájegység demográfiai jellemzői
Térséghez 44 település tartozik, melynek lélekszáma 51 686 fő. Ebből a 3 városban, (Csorna,
Kapuvár, Beled) és a 2 nagyközségben (Szany, Bősárkány) él a lakosság 53%-a. A lakosok
száma a tájegységben folyamatosan csökken, méghozzá a megyén belül az egyik legnagyobb
mértékben, ám örvendetes, hogy a fogyás trendje inkább gyengülő.
Győr-Moson-Sopron megye kistérségei közül a két rábaközi kistérségnek a legrosszabb a
népességmegtartó ereje. A 90-es évek második felében az 1000 lakosra jutó vándorlási
negatívum a Csornai kistérségben 15,4, a Kapuvári kistérségben 14,7 fő volt. A 2011-es
statisztikai adatok szerint a belföldi vándorlási különbözet a csornai járásban -36, a kapuvári
járásban -38 fő volt. 2001-hez viszonyítva a csornai járásban -5,9%, a kapuváriban -6,6% a
népességszám-változás.
Ezen belül a városok és falvak viszonylatában megfigyelhető, hogy a városok vándorlási
pozitívuma folyamatosan csökken, a községeké emelkedik.
A humánerőforrás szempontjából fontos mutató a lakosok életkor szerinti megoszlása, a
korstruktúra. A Rábaközben 2011-ben a 0-14 év közöttiek aránya 13,2 %, ami mindössze 1%kal alacsonyabb a megyei átlagnál. A 15-64 éves korosztály aránya 69%, ami megfelel a
megyei átlagnak. A 65 év felettiek aránya (18%) pedig 1%-kal van a megyei érték felett. A
fenti arányszámok azt mutatják, hogy kedvezőtlen a Rábaköz öregedési indexe: a megyei
110-hez képest 134 %.
Az oktatási infrastruktúra tekintetében megállapítható, hogy növekvő tendenciát mutat a
közoktatási intézményfenntartó társulások megjelenése, mind az óvodák, mind az általános
iskolák tekintetében. A társulások megalakulásának kiváltó okai egyértelműen a
finanszírozási problémák és a jelentkező gyermekhiány kezelése. Egységesen megállapítható,
hogy vagy a településen vagy térségében az alapvető oktatási intézmények megtalálhatóak.
2013. év elejétől jelentős változást jelentett az oktatási helyzetben az iskolák állami átvétele.
Az itt élők iskolai végzettsége lényeges társadalmi mutató, mivel hatással van a lakosság
életminőségére, gazdaságának fejlettségére, kulturális, szellemi és szabadidős
tevékenységeire, és természetesen a térség fejlesztésének lehetőségeire is. Mértékadó, hogy
a 7 évesnél idősebb itt élők 50%-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik
(országos adat 46%).
Ezen belül a 8 általánost el nem végzettek aránya 21 %, ami az országos összevetésben 1%kal rosszabb érték. Érettségivel rendelkezik a lakosság 18%-a (országos adat 21%). Az
egyetemi, főiskolai végzettségűek részaránya 6%, ami az országos átlag felét teszi ki (12%).
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Fentiek orientálnak abban a vonatkozásban, hogy mely rétegben van a térségnek a
munkahelyekhez rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitása, illetve hogy mely rétegekre
kell a szak- és felnőttképzési prioritásokat helyezni a vidékfejlesztési program keretében,
hogy a térség gazdasági eltartó-képessége erősödjön, és az itt élők egzisztenciája fejlődjön.
A demográfiai mutatókat tekintve a Rábaköz sem vonhatja ki magát az országos tendenciák
alól: elöregedés, népesség-erózió. Azonban jellemzően az itt élők egymásrautaltsága,
együttműködési akarata és készsége a vidék- és gazdaságfejlesztés egyik motorja lehet. A
térségben élők nyitottak az újra, képesek az önszerveződésre – amit a sok civil szervezet léte
is fémjelez –, alkalmasak a fejlesztésekre, az új típusú együttműködésre, és komoly szerepük
lehet a térség, a környezet esélyegyenlőséget is biztosító megújításában. Erre alapozva lehet
nagy sikere a tájegységben a térség helyi pénzének, a rábaközi tallérnak a bevezetése.
Amennyiben sikerül ezt egy gazdaságpolitikai mozgalommá tenni a térségben, akkor az
hosszú távon erősíti a érségi kohéziót és járul hozzá a termelődő jövedelmek helyben
maradásához.
Gazdasági környezet
A Rábaköz foglalkoztatottsági helyzetében nem jelentősek a szerkezeti különbségek,
ugyanakkor a munkaerőpiac mégis változatos képet mutat. A tájegység lakosságának száma:
51 686 fő. A térségben foglalkoztatottak száma 22.036 fő. Ez az aktív korú lakosság 62,7 %-át
teszi ki. A népesség gazdasági aktivitása az elmúlt évtizedben inkább stagnáló.
A foglalkoztatás szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy az országos tendenciához
hasonlóan a 90-es évek eleje óta a Rábaközben is folyamatosan csökkent a
mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma. Ugyanakkor itt dolgozik az aktív korúak 12 %-a,
ami a megyei átlaghoz képest magas érték. Részarány alapján az agráriumban ma háromszor
annyian találnak munkát a Rábaközben, mint a megye más térségeinek többségében. Ez
egyértelműen utal a terület jó természeti adottságaira, egyben a szektor eltartóképességére. Az agrárium rábaközi jövőképében az arra épülő feldolgozóipar jelentős
hozzáadott értéket képviselhet, amit a most tervezett vidékfejlesztési program is
megerősíthet.
Az aktív keresők 45%-a dolgozik az iparban. Ebből a feldolgozóipar részaránya 38 %. A tercier
szektor 26 %-ban részesedik a foglalkoztatottságból, melyből a kereskedelem (10%), illetve a
szállítás, posta, távközlés (7%) a meghatározó. A közigazgatás, oktatás, egészségügy 17%-kal
járul hozzá a foglalkoztatottsághoz. A térség településeinek 11%-át kitevő 5 településen
foglalkoztatják a munkahellyel rendelkezők 56%-át (Csorna, Kapuvár, Beled, Szany,
Bősárkány), ami a foglalkoztatási szerkezetnek a földrajzi specifikumára mutat rá.
A munkanélküliségi ráta 3,8%, időbeli alakulására a stagnálás jellemző. A Kapuvári Hús Zrt. és
Kapuvári Bacon Kft. megszűnése azonban jelentősen befolyásolta a munkanélküliséget,
illetőleg a térség gazdasági-társadalmi helyzetét.
Ugyanakkor a települések egy csoportjánál jelentős mértékű az álláskeresők száma. Ezek a
számok különösen megyei összehasonlításban tűnnek kirívónak, hiszen Győr-Moson-Sopron
megye az ország egyik legjobb mutatói rendelkezik.
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Ezen falvakra az elöregedés is egyre inkább jellemző, így integrált módon kell a települések
fejlesztési elképzeléseit megközelíteni. Az álláskeresők életkor szerinti megoszlásában a
pályakezdők és a 45 év felettiek aránya szintén aggasztó.
A térség foglalkoztatási viszonyait negatívan befolyásolta, hogy az elmúlt évtizedben több, a
munkaerő foglalkoztatásában jelentős szerepet betöltő cég (pl. Kapuvári Hús Zrt., Kapuvári
Bacon Kft.) is felszámolta tevékenységét, rontva ez által a Rábaköz és az itt élők esélyeit. A
helyi foglalkoztatottságban az állami hivatalok és oktatási, egészségügyi intézmények mellett
főleg a nagyobb településeken működő vállalkozások játszanak szerepet, köztük számos
mikro- és kisvállalkozás. A térségben a szolgáltatási ágazat ugyan még nem kiemelkedően
jelentős, de egyre nagyobb számban jelennek meg a szolgáltatási szektorban dolgozó mikroés kisvállalkozók. Közülük többen önfoglalkoztatók, és a térség helyzetéből adódó kínálati
portfolióval rendelkeznek: pénzügyi és gazdasági szolgáltatások, vendéglátás, turizmus. A
vidékfejlesztési program a kkv-k foglalkoztatási potenciálját továbbra is erősíteni kívánja.
A Rábaközben 3.100 gazdasági egység működik. A vállalkozások szektor szerinti megoszlása
alapján a térségen belül a legtöbb vállalkozás (24%) a kereskedelem, javítás szektorban
tevékenykedik az építőipar (17%) és a gazdasági szolgáltatások (14%) előtt. A térségre oly
jellemző mezőgazdasági szektorban működik a vállalkozások 9%-a.
Az egyes szektorok foglalkoztatottságához való hozzájárulása szintén fontos mutatószám, és
jól kifejezi a térség gazdasági rendszerének valós helyzetét. A vállalkozások által
foglalkoztatott munkaerő létszáma 18.372 fő, melyből 72 % három szektorban dolgozik. A
legfőbb foglalkoztató a feldolgozóipar (45%), illetve a mezőgazdaság (15%) és a
kereskedelem (12%). A mezőgazdaság eltartó-képessége különösen figyelemre méltó, hiszen
további jelentős potenciál is rejlik benne: vertikális és horizontális integrációk. Ezt a
fogyasztói tendenciák (egészségtudatosság, bioélelmiszerek) tovább erősíthetik. Rajtuk kívül
az építőipar és a szállítás részaránya 9-9 %-ot tesz ki. Ezen 5 szektorban foglalkoztatják a
munkavállalók 90%-át. Közel 3000 fő azonban a térségen kívül talál magának munkát.
A Rábaközben a vállalkozói környezet minősége összességében elmarad a régió más
térségeiben működő vállalkozásokéi mögött. A vállalkozások döntő része a mikro-, illetve a
kisvállalkozói szektorba tartozik. 500 főt meghaladó foglalkoztató 3 van a térségben. A
vállalkozásokat a kedvező gazdaságföldrajzi helyzet ellenére az általános tőkehiány jellemzi.
Ezzel összefüggésben a vállalkozások szinte teljes szegmensére jellemző sajátosság a nem
megfelelő technológiai színvonal és a kellő technikai felszereltség hiánya, amit a vállalkozói
ambíciók, a szakmai elhivatottság és a szakértelem sem képes jelentősen ellensúlyozni.
A térségre jellemző vállalkozói aktivitás mögött az húzódik meg, hogy sok az önfoglalkoztató
vállalkozás, ezek közül számos kényszervállalkozás. A milliárdos nagyságrendű bevételt
realizáló vállalkozások száma alig haladja meg a tízet.
A 10 legnagyobb helyi foglalkoztatóból 9 a feldolgozóiparban tevékenykedik.
Az elmúlt időszakban két nagyösszegű beruházás is történt egyesületünk területén, mely
helyi vállalkozók segítését szolgálja. Egy határon átnyúló, magyar–szlovák együttműködési
program keretében 433 ezer eurós támogatást kapott Kapuvár, melyből többek közt az ipari
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parkban létesítettek egy, a kezdő vállalkozások indulását megkönnyítő, úgynevezett
inkubátorházat.
Kezdő kisvállalkozásokat segítő inkubátorház épült 400 ezer euróból uniós támogatással
Szanyban, szintén szlovák-magyar együttműködési program keretében.
A vidékfejlesztési program átdolgozása során figyelembe veendő szempont, hogy a
térségben milyen kompetenciával rendelkező szabad munkaerő áll az egyes szektorok
rendelkezésére. Mely szektorok azok, amelyek képesek felszívni a munkaerőt, illetve
lehetőséget biztosít a vállalkozóvá válás keretében történő foglalkoztatásra (pl. turizmus,
agrárium). A Rábaköz fenntartható módon történő felzárkóztatásához jó adottságokkal
rendelkezik a megújuló energiák terén is, ami az energetikai önállóság irányába képes
elmozdítani a térséget.
A Rábaköznek vonzóbbá kell válnia a befektetés és a munkaerő számára. Ennek feltétele: jó
infrastruktúrájú telephelykínálat, megfelelő életkörnyezet, tudati, kulturális kötődés,
magasabb jövedelmek és vonzó munkahelyek, fejlődő helyi gazdaság, a kohézió erősítése a
helyi közösségek működésén keresztül. A térségi vállalkozásfejlesztésnek azt kell szolgálnia,
hogy a gazdasági szereplőknek lehetőségük nyíljon több és jobb munkahelyet létrehozni.
Összefoglalva: A Rábaköz kedvező gazdaságföldrajzi pozícióját a térséget átszelő 85-ös és 86os főútvonalak, két vasútvonal, valamint jelentős városok (Bécs, Pozsony, Győr, Sopron,
Szombathely, Eisenstadt) közelsége determinálja. Ez a háttér jó lehetőség a kapcsolati
rendszer erősítésére. A térség gazdaságára a közép-, a kis- és mikrovállalkozások (kkv-k)
dominanciája a jellemző. Számos prosperáló mezőgazdasági, könnyűipari, építőipari,
kereskedelmi és szolgáltatóipari vállalkozás alkotja a Rábaköz gazdaságának gerincét. A
térségben nagyszámú a kvalifikált munkaerő, azonban Győr és Sopron munkaerő-elszívó
hatása erőteljesen érződik. Kapuvár és Csorna szakképző intézményei rugalmasan
alkalmazkodnak a munkaerő kereslet igényeihez, azonban a felnőttképzés területének
lehetőségei még kiaknázatlanok.

Társadalmi környezet
Ha a Rábaköz civil térképére tekintünk, a következő lényegi megállapítások tehetők. A
tájegységben összesen 253 non-profit szervezet működik. A térségben nincs olyan település,
ahol nem működik semmilyen civil szervezet. Az itt lakók önszerveződési aktivitása
kifejezetten jónak mondható. Az 1000 lakosra jutó önszerveződések száma 4,6, ami a megye
legjobb térségei sorába emeli a Rábaközt. A legtöbb szervezet a szabadidő (23%), a sport
(19%), az oktatás (13%), a polgárvédelem (10%) és a kultúra (9%) területén tevékenykedik.
A működő egyesületek, alapítványok túlnyomó többsége települési szinten szerveződő,
céljaiban, célcsoportjaiban is ehhez a szinthez igazodó szervezet. Ezek forrásszerzési
képessége korlátozott, finanszírozásuk nagymértékben az adott önkormányzat
támogatásának függvénye. Működésüknek a térség egészére, lehetséges fejlődésére, a
tájegység kisugárzására és vonzerejére gyakorolt hatása jelentős. A három város (Csorna,
Kapuvár, Beled) sportegyesülete e körből méretét tekintve is kiemelendő. Szakmai céljait
illetően fontos megemlíteni a NEBULO Futball SE-t és a CSSE-t, amelyek térségi utánpótlás
nevelésében térségben gondolkodnak.
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A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület területén az elmúlt időszakban létrejött 3 db Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér (Mihályi, Rábakecöl, Rábapordány). Az IKSZT feladata, hogy
változatos információs és közösségi szolgáltatásokat nyújtson az alacsony lélekszámú
településeken élőknek.
Szinte valamennyi település – akár egyénileg, akár közös fenntartásban - rendelkezik
falubusszal, mely a lakosság életminőségének javítását szolgálja. A nyertes önkormányzatok
főként gyermekek és nyugdíjasok szállítására, közösségi, szociális és egészségügyi célokra,
illetve a falugondnoki szolgáltatás fejlesztésére használják a támogatásból megvásárolt
járműveket. A falubuszok hozzájárulnak a kistelepülések esélyegyenlőségének növeléséhez,
a közösség életfeltételeinek javításához, az elérhető szolgáltatások körének bővítéséhez –
egy minőségibb élethez.

A Rábaközben jelen vannak olyan országosan működő szervezetek, mint a Magyar
Vöröskereszt vagy a Máltai Szeretetszolgálat. Az országos céljaikhoz kapcsolódóan a helyi
viszonyokhoz igazodva végzik tevékenységüket az önkormányzatokkal, társulásaikkal és
szociális intézményeikkel, valamint az ilyen célú non-profit szervezetekkel együttműködve.
A szervezetek többsége kultúrával, szabadidővel foglalkozik. Ezek nagyrészt egy-egy
kulturális csoport működtetésére életre hívott szervezetek, tevékenységük főként az adott
csoporthoz, annak vállalt feladataihoz, programjához köthető. Jelentősebbek a nagyobb
múltra visszatekintő néptánc és hagyományőrző csoportok (Kapuvár Néptáncművészetéért
Alapítvány, Szanyi Bokréta, Csornai Pántlika, Szili Néptánccsoport).
Az oktatási célú szervezetek közül jelentősebbek az alapfokú művészetoktatást végzők (pl.
Rábaköz Öröksége Alapítvány, Csornai Alapfokú Néptánciskola), illetve az alapfokú oktatást
bonyolítók, melyek működtetése elsősorban állami normatívából történik, ám kiegészítő
források felkutatása számukra létkérdés.
A nonprofit szervezetek egy csoportja általánosabb területi, szakmai, fejlesztési célokat
fogalmaz meg. Ilyen például az ifjúságügy és civil együttműködés területén tevékenykedő
Civil Pont Egyesület vagy a Rábaköz-Hanság Turisztikai Egyesület. Ezek főként forráshiány
miatt jelenleg még nem tudják biztosítani a célok eléréséhez szükséges infrastrukturális és
humán hátteret.
A térséggel kapcsolatos célokat megfogalmazó, a térség egészére kiterjedő tevékenységet
folytató civil szervezet nem létezett. Különösen érezhető volt az információt, módszertani
segítséget, szolgáltatást nyújtó szervezetek hiánya. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület az
első, amely működési területét, céljait, társadalmi beágyazottságát tekintve, az
esélyegyenlőség elveit is figyelembe véve betölti ezt a szerepet. Az elmúlt időszak e
vonatkozásban mérhető eredmény hozott a tájegységnek.
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2.2. A Leader Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület megalakulása óta meghatározó tényezővé vált a
térségben.
Működésének hatására széleskörű összefogás valósult meg mind az önkormányzatok
körében, mind a vállalkozói és a civil szféra szereplői között, tagozatokon belül és tagozatok
között egyaránt.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal több esetben is együttműködünk
rendezvényeken.
Kiváló a kapcsolatunk a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.
Az Egyesület tagja az Agrárkamarának, vezetője egyesületünk tagja.
A rábaközi oktatási, képző intézményekkel is jó kapcsolatot ápolunk, mint pl. a Berg Gusztáv
Szakiskola, a Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola, Ujhelyi Imre Tejipari Középiskola,
Nyugat-magyarországi Egyetem, Csornai Többcélú Kistérségi Társulás felnőttképzési
intézménye stb.
Számos esetben együttműködünk a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal helyi
közösséget érintő rendezvényeik, képzéseik népszerűsítésében.
A Magyar LEADER Szövetség tagja vagyunk, munkaszervezetünk vezetője pedig a fegyelmi
bizottság elnöke.
Egyesületünk belépett a Megújuló Hangya 2010 Szövetkezetbe, a jövőben pedig koordinátori
szerepet kíván betölteni a szövetkezeti mozgalom elindításában és fenntartásában.
A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet tagja vagyunk, ez a szervezet bocsájtotta ki az
első magyarországi helyi pénzt, a Kékfrankot, melynek mintájára – velük együttműködésben
– egyesületünk létrehozója kíván lenni a Rábaközi Tallérnak, a helyi pénznek.
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program – Pro Comitatum EGTC
szervezettel együttműködve a HU-SK programban pályázatok benyújtását valósította meg és
továbbiakat is tervez az EGTC és a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület.

2.3. A Leader megvalósítás során elért eredmények áttekintése
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület térségbeli pozíciója kiemelkedő: a tájegység
meghatározó gazdasági szereplőjévé vált, gazdaságszervező szerepe erősödik.
Fő célkitűzéseként munkahelyek teremtését valamint szálláshelyek bővítését jelölte meg. A
IV. tengely célterületei ezen célok megvalósítását segítik elő.
Mind rábaközi, mind országos és nemzetközi rendezvényeken magas színvonalon képviseljük
a Rábaközt: bemutatjuk hagyományainkat, a térségre oly jellemző termékeket, mint pl. a
csuhéfonást, a perecverést, a rábaközi perecet, a mézet, zöldség-gyümölcsöt, stb.
A HAMI Cafeteria Kft-vel együttműködve a helyi gazdasági élet szereplőinek segítése a
célunk.
A Rábaközi Tallér, mint helyi pénz bevezetése egyesületünk vezetésével valósul meg.
Az elmúlt időszakban elkészült a tájegység ökoprogramja és turizmus stratégiája.
A Régiófókusz Kft. az ÚMVP IV. tengely I. körében LEADER tervek, tanulmányok jogcím
„Integrált tervezés a megalapozott jövőképért” célterület, „Ökotérség kialakítása a
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Rábaközben” című tanulmány elkészítésére támogatást nyert 2009-ben, mely 2012-ben el is
készült.
Az „Ökotérség kialakítása a Rábaközben” projekt a Régiófókusz Nonprofit Kft eddigi
euregionális és régiós kutatásain, tájegységi elemzésein, vizsgálatain nyugszik. A
kidolgozandó jövőképbe a tervezett ökotérség komplex módon illeszkedik, hiszen ennek
feltételei adottak: az ökoturizmus, mint a Rába völgyében és a Hanság felé megvalósítható
irány, az agrárszektor termelésének átalakítása (bio-, öko termékek előállítása), a megújuló
energiák használata a közintézmények, vállalkozások és magánszemélyek körében.
A stratégia közvetett célja, hogy hosszú távra pozícionálja a Rábaközt az ökopiacon, másrészt
erősíteni kívánja valamennyi szereplőnél a tájegységi ökomagatartást. Ennek következtében
a stratégia megvalósításával hozzájárulunk ahhoz, hogy a társadalmi, a vállalkozói, a
szervezett civil szféra felsorakozásával hosszabb távon minta ökotérséggé váljon a Rábaköz.
Hiánypótló tanulmány készült a Rábaközről a turizmusfejlesztési stratégia megvalósításával.
A tájegységnek ez idáig nem született olyan fejlesztési dokumentuma, amely a teljes
Rábaközben gondolkodott volna. A Kapuvár-Beledi Többcélú Kistérségi Társulás. az ÚMVP IV.
tengely I. körében LEADER tervek, tanulmányok jogcím „Integrált tervezés a megalapozott
jövőképért” célterület, „A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája” című tanulmány
elkészítésére támogatást nyert 2009-ben, mely 2012-ben a Régiófkusz Kft.
közreműködésével elkészült.
A HVS fő fejlesztési prioritásainak egyike a „Helyi turizmus ágazat fejlesztése” címet viseli.
Ezen belül 5 fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg a tanulmányban:
 Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése.
 Gasztronómiai turizmus fejlesztése.
 Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése.
 Kulturális turizmus fejlesztése.
 Építet örökségre épülő turizmus fejlesztése.

Az eddig elért számszerűsíthető eredmények
Az eddig elért eredményeket az elmúlt négy év során összesen hét alkalommal megnyíló
kérelem és pályázat benyújtási időszakban beérkezett kérelmek alapján számszerűsíthetjük
és összegezhetjük.
Az ÚMVP III. tengely I. körének eredményei (kérelem benyújtási időszak: 2008. október 192009. január 12.)
Az ÚMVP III. tengelyének első körében 44 településről összesen 49 darab támogatási
kérelem érkezett be. Ebből 20 darab kérelem került támogatásra, összesen 174.681.869
forint értékben. A rendelkezésre álló források a következőkben megadott százalékos
arányban kerültek kiosztásra: falumegújítás és fejlesztés: kb. 50%, vidéki örökség megőrzése
és mikrovállalkozások fejlesztése: egyenként kb. 25%, turisztika: kb. 2,5 %)
Az egyes jogcímek közötti összegszerű és kérelemszám szerinti megoszlást az alábbi táblázat
szemlélteti.
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Jogcím

Nyertes kérelmek száma

Elnyert összeg jogcímenként
(HUF)

Mikrovállalkozások
5 db
létrehozása és fejlesztése
Turisztikai
tevékenységek 1 db
ösztönzése
Falumegújítás és -fejlesztés
9 db

45.419.249

Vidéki örökség megőrzése

5 db

41.649.039

Összesen

20 db

174.681.869

11.971.500
75.642.081

A kérelmek darabszámának és a lekötött forrás településenkénti megoszlása a III. tengely I.
körében a következőképpen alakult:

Az ÚMVP IV. tengely I. körének eredményei (kérelem benyújtási időszak 2009. október 1november 16.)
A IV. tengely I. körének keretében 11 célterületre összesen 42 darab támogatási kérelem
érkezett be. Összesen 38 darab pályázat nyert támogatást, 11 célterületen, 95.781.645 forint
értékben.

Az egyes célterületek közötti összegszerű és kérelemszám szerinti megoszlást az alábbi
táblázat szemlélteti.
Célterület

Nyertesek száma

„A tudásbázis korszerűsítése a
Rábaközben”
„ A belső kohézió erősítése”
„Kultúrtájjá válás megalapozása
kommunikációs eszközökkel”
„Korszerű közösségi terek
kialakítása”
„Digitális Rábaköz”

4 db

Elnyert összeg
célterületenként
4.276.400

1 db
5 db

2.568.000
7.860.000

3 db

13.529.132

4 db

3.930.000
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„Helyi értékmentés,
értékteremtés, értékmegőrzés
a Rábaközben”
„Tradicionális turisztikai
területek fejlesztése”
„Információs pont kialakítása”
„A csökkenő
környezetterhelésért a
Rábaközben”
„A térségközi kohézió
erősítése”
„Integrált tervezés a
megalapozott jövőképért”
Összesen:

13 db

23.227.680

2 db

7.548.000

1 db
1 db

2.779.500
16.249.874

1 db

2.600.000

3 db

44.063.089

38

95.781.645

A kérelmek darabszámának és a lekötött forrás településenkénti megoszlása a IV. tengely I.
körében a következőképpen alakult:

Egyesületnek IV. tengely I. körében 3 darab saját pályázatot adott be különböző
célterületekre, melyek a következők:
Jogcím: LEADER/ Képzés
Célterület: „A tudásbázis korszerűsítése a Rábaközben”
Elnyert összeg (HUF): 1.056.000
Fejlesztés megnevezés: Településmarketing önkormányzati aktivitással
A képzést a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás segítségével bonyolította le az egyesület,
melyen aktívan részt vettek település vezetők, civil szervezetek képviselői, önkormányzatok
dolgozói. A 60 órás intenzív, ingyenes képzés 2012.05.31-én kezdődött, a tanúsítványok
átadására pedig 2012.07.09-én került sor.
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Jogcím: LEADER/ Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület: „A térségközi kohézió erősítése”
Elnyert összeg (HUF): 2.600.000
Fejlesztés megnevezés: Szülőföldünk, a Rábaköz
A fejlesztés megvalósítására 2011.09.11-én került sor Kapuváron. A megvalósítandó projekt
stratégiai célja a Rábaköz gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztésének
támogatása oly módon, hogy a fejlesztés csökkentse a térségen belüli és a térségközi
egyenlőtlenségeket, és növelje a tájegység gazdasági eltartó-képességét. A kulturális
programok mellett számos prezentáció volt a térség értékeiről, kultúrájáról, hagyományairól.
Délután a Rábaközi Kerekasztal meghívottjai (az érintett szervezetek, turisztikai szolgáltatók,
önkormányzatok, civilek, egyházközösségek, stb.) bevonásával különböző témák
megvitatására került sor. A program szakmai vonulatát a színpadi programok, illetve a
Rábaközi Kerekasztal adta, amelyen az érdeklődők megismerkedhettek a Rábaköz néprajzi
értékeivel, hagyományaival, híres szülötteivel. Bemutatkoztak a tájegység ernyőszervezetei,
ismertetésre kerültek az újonnan megjelent pályázati lehetőségek. A „Daloló, muzsikáló
Rábaköz” című kulturális műsorban hagyományőrző egyesületek, népdalkörök, népzenei
csoportok és néptánc együttesek léptek fel. A nap folyamán bemutatkoztak a népi
kismesterségek, a gyermekek pedig hagyományos játékokkal ismerkedhettek meg.

Jogcím: LEADER/ Tervek, tanulmányok
Célterület: „Integrált tervezés a megalapozott jövőképért”
Elnyert összeg (HUF): 5.003.089
Fejlesztés megnevezés: Rábaköz tájegység marketingstratégiája
A tanulmányt Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület megbízásából Régiófókusz Nonprofit Kft
készítette. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP), illetve a Helyi Akciócsoport
(HACS) kebelében kerülhetett sor hiánypótló tájegységi vizsgálatok elvégzésére. Ennek
következménye, hogy a Rábaköznek jelenleg négy jól kidolgozott, helyi kutatásokon alapuló
stratégiai programja van. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia mellett a Rábaköz
Turizmusfejlesztési Stratégiája, illetve a Rábaköz Ökoprogramja azok, amelyek
rendszerelvűen dolgozzák fel a tájegységet. Ebbe sorban illeszkedik a jelen projekt keretében
megvalósuló Rábaköz marketingstratégiája.
A jó marketing a tájegységet alkotó valamennyi szegmensbe, összetevőbe beépül. Nem
véletlen tehát, hogy ez a fejlesztési dokumentum is az elsők egyikeként valósulhat meg. A
Rábaköz marketingstratégiája egyfajta ernyőként jelenik meg. Útmutató, irányadó minden
érintett felé. Ez által megkönnyíti a rácsatlakozást a közösségi folyamatokra, és segíti az
egyéni érdekek érvényesülését is. Meghatározza azokat a kereteket, amelyen belül érdemes
a szereplőknek együttműködniük. Nyilvánvalóvá teszi, hogy milyen irányba kíván a tájegység
elmozdulni, hova kívánja irányítani az erőforrásait, milyen versenyképességi elemeket akar
javítani a közeljövőben. Segítséget akar nyújtani abban, hogy a pontszerű fejlesztések,
elképzelések rendszerré formálódjanak, és a marketing valamennyi érintett területen
erősítse a Rábaköz társadalmi és gazdasági szövetét.1

1

Rábaköz marketingstratégiája A stratégia, mely 2013 áprilisában készült el, megtalálható az Egyesület
honlapján (www.rabakozleader.hu).
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Az ÚMVP III. tengely II. körének eredményei (kérelem benyújtási időszak: 2009. november
16.-december 21.)
Az ÚMVP III. tengelyének második körében összesen 39 darab támogatási kérelem érkezett
be. Ebből 33 darab kérelem került támogatásra, összesen 268.133.212 forint értékben.
Az egyes jogcímek közötti összegszerű és kérelemszám szerinti megoszlást az alábbi táblázat
szemlélteti.

Jogcím

Nyertes kérelmek száma

Elnyert összeg jogcímenként
(HUF)

Mikrovállalkozások
9 db
létrehozása és fejlesztése
Turisztikai
tevékenységek 5 db
ösztönzése
Falumegújítás és -fejlesztés
13 db

83.206.586

Vidéki örökség megőrzése

6 db

44.015.145

Összesen

33 db

268.133.212

33.988.859
106.922.622

A kérelmek darabszámának és a lekötött forrás településenkénti megoszlása a III. tengely II.
körében a következőképpen alakult:

Az ÚMVP IV. tengely II. körének eredményei (kérelem benyújtási időszak 2011.
szeptember 30-november 15.)
A IV. tengely II. körének keretében 10 célterületen összesen 121 darab támogatási kérelem
nyert, 95.781.645 forint értékben.
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Célterület

Nyertesek száma

Rábaköz kiemelt turisztikai
rendezvények
Marketingkommunikációs
eszközök létrehozása
A tudásbázis korszerűsítése a
Rábaközben
A tájegység turisztikai
érdekeltjeinek rendszerbe
szervezése
Tájegységi szintű
rendezvények
Kisléptékű helyi
rendezvények
Kompetenciafejlesztés a
Rábaközben
Közösségi terek és
rendezvények létrehozása
A helyi gazdaság innovációs
célterületeinek támogatása
Vállalkozói versenyképesség
fejlesztése a Rábaköz
városaiban
Összesen:

9 db

Elnyert összeg
célterületenként
32.802.961

8 db

12.451.100

1 db

1.000.000

1 db

31.797.751

23 db

40.069.086

45 db

11.250.000

2 db

4.996.000

17 db

83.234.647

7 db

22.257.697

8 db

37.051.207

121 db

273.727.200

A kérelmek darabszámának és a lekötött forrás településenkénti megoszlása a IV. tengely II.
körében a következőképpen alakult:
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Egyesületnek IV. tengely II. körében 1 darab, de a térség szempontjából annál nagyobb
jelentőségű saját pályázatot adott.
Jogcím: LEADER/ Közösségi célú fejlesztés
Célterület: „A tájegység turisztikai érdekeltjeinek rendszerbe szervezése”
Elnyert összeg (HUF): 31.797.751
A Rábaköz turizmusában érintett, érdekelt szereplők hálózatba szervezésének támogatása. A
partnerség elősegítése, közös termék- és szolgáltatásfejlesztések megvalósításának segítése,
belső kommunikációs rendszer létrehozása a versenyképesség érdekében. A tájegység
hálózati együttműködésén keresztül a Rábaköz kisugárzása és vonzereje, a szolgáltatások
színvonala, valamint a turisztikai versenyképessége növekszik. A pályázatban foglaltak
megvalósítás jelenleg is folyamatban van.
Az ÚMVP III. tengely Mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása jogcím III. körének
eredményei (kérelem benyújtási időszak: 2012. június 1.-június 30)

Az ÚMVP III. tengelyének harmadik körében mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása
jogcímen 14 darab kérelem került támogatásra, összesen 118.852.366 forint értékben.
Az ÚMVP III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím III. körének eredményei
(kérelem benyújtási időszak: 2012. július 1.-július 31)
Az ÚMVP III. tengelyének harmadik körében Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen
8 darab kérelem került támogatásra, összesen 179.186.378 forint értékben.
Az egyes jogcímek közötti összegszerű és kérelemszám szerinti megoszlást az alábbi táblázat
szemlélteti:
Jogcím

Nyertes kérelmek száma

Elnyert összeg jogcímenként
(HUF)
118..852.366

Mikrovállalkozások
14 db
létrehozása és fejlesztése
Turisztikai
tevékenységek 8 db
ösztönzése
Összesen
22 db

179.186.378
298.038.744

Az ÚMVP III. tengely Vidéki örökég megőrzése jogcím III. körbe összesen 40 db pályázat
érkezett be, melynek elbírálása a HVS felülvizsgálatakor még folyamatban van.
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2.4. A HVS felülvizsgálatának indokoltsága

A LEADER benyújtás harmadik fordulója a 2007-2013 programozási időszak utoljára megnyíló
pályázati lehetősége. A szabad források sikeres lehívása és a jövőkép elérése érdekében
szükséges megvizsgálni, hogy a HVS előrehaladása hol tart, eddigi célkitűzései milyen
mértékben valósultak meg. Az Irányító Hatóság a stratégia megvalósításának utolsó
szakaszában a korábbi eljárás egyszerűsítését, a helyi döntéshozatal erősítését célozta meg.
A korábbi célterületeket az intézkedések váltják, mely a LEADER Intézkedési Tervben
kerülnek megfogalmazásra. A fent említett változások indokolttá teszik, hogy az eddigi 10
célkitűzést öt meghatározó célkitűzéssé alakítsuk. A HVS sarkalatos (stratégiai) céljai jelen
dokumentumunk alapján a következők:
1.) A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
2.) A kulcstelepülések térségszervező erejének erősítése
3.) A tájegységi kompetenciák fejlesztése
4.) Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése
5.) A helyi gazdaság térnyerésének támogatása

2.5. SWOT elemzés
A Rábaköz programozási szintű SWOT elemzése az alábbiakat mutatja
Erősségek:
 Táji - természeti adottságok
 Kulturális hagyomány
 Agráradottságok
 Identitás
 Népi kismesterségek továbbélése
 Turisztikai vonzerők
 Tájegységi együttműködés és összefogás
 Határozott, világos jövőkép
 Tájegységi szintű marketingkommunikáció
 A tájegység települési térszerkezete
 Innovatív kezdeményezések (rábaközi tallér, EGTC, inkubátorház)
 Aktív civil szervezetek
 Megújuló energiák háttéradottságai
Gyengeségek:
 Turisztikai szolgáltatások száma és megoszlása
 Turisztikai infrastruktúra gyenge
 Csökkenő munkahelyek
 Kevés a tőkeerős vállalkozás mind a kkv, mind a nagyvállalkozási szektorban
 Települések marketingaktivitása alacsony szintű (kevés a jó példa, gyakorlat)
 Elöregedés, lakosságszám csökkenése
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Közutak rossz állapota
85-ös és a 86-os főközlekedésű utak negatív hatása

Lehetőségek:
 A tájegység földrajzi pozíciója
 Hármashatár közelsége
 Agráradottságokra épülő gazdasági rendszerek kiépítése
 Termálvíz
 Ökotérséggé válás lehetősége
 Helyi termékek
 A szolgáltatóiparra épülő gazdaságfejlesztések (pl. egészségturizmus)
 Nemzetközi kapcsolatok szélesítése
 Kvalifikált munkaerő foglalkoztatása
 Helyi pénz (rábaközi tallér) bevezetése

Veszélyek:
 Születésszám csökkenése
 További elvándorlás veszélye (nagyvárosok elszívó hatása)
 Rugalmatlanság változásokkal szemben
 A térségi tőke (területi, társadalmi, gazdasági) gyengülése
 Elszürkülés, kishitűség térnyerése
 Munkanélküliség növekedése

3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe
A tájegység jövőképét nem lehet annak jelenlegi állapotának rögzítése nélkül pontosan leírni.
A Rábaköz helyzetét részben az elmúlt évek változásának trendje minősíti, illetve a
közelmúltban elkészült 3 stratégia mutatja be részletesen. A 2008-2013-as időszak
fejlesztésének eredményeként a tájegység a perifériáról a feltörekvő térségek sorába lépett.
A mozgások és változások iránya, trendje tette lehetővé, hogy a térség a megye
területfejlesztésének fókuszába került. A felmérések adatai egyértelműen alátámasztják az
eddig elért eredményeket. A térség mutatószámai – ha nem is minden tényező esetében –,
de pozitív irányba mozdulnak ki.
Az eddigi változásokban – sok egyéb mellett – két tényezőnek mindenképpen meghatározó
szerepet jutott: az egyik a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület működése, a másik Kapuvár
város térségszervező ereje. Az Egyesület szorosan fogja össze az érintett 44 települést,
sikeresen fejlesztette a tájegységi kohéziót. Az egyetlen olyan fejlesztési szervezet, amely az
egész Rábaközben gondolkodik. Jótékony hatása mérhető módon jelenik meg az egyes
gazdasági területeken éppúgy, mint a társadalmi tőke erősítésében betöltött szerepe.
Örvendetes, hogy ebben a tájegységi munkában mindvégig jó együttműködés alakult ki a
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Rábaköz 20 települését menedzselő Pannónia Kincs Leader Egyesülettel, aminek a Rábaközi
Kerekasztal fórum létrehozása adja a szakmai hátterét. Másrészt a változásokban óriási
szerepet vállalt Kapuvár városa. Kapuvár nem csak a Hanság fővárosa, hanem a Rábaköz
motorja. Kisugárzó hatása messze túlmutat a település, a járás, sőt még a tájegység és az
ország határain is.
Jövőképünk alakításában 3 alternatívát tudunk definiálni: egy pesszimista, egy realista és egy
optimista modellt. Az első esetében a környezetkövető modell jut érvényre. Vagyis a
tájegység kevésbé tudja önálló arcát megmutatni, nem tud kiszakadni a környezet által
meghatározott folyamatokból. A történések egyértelműen a versenytárs térségek
aktivitásának megfelelően alakulnak. Ezen jövőkép realitása minimális, tekintettel arra, hogy
a térség az elmúlt 5 évben olyan útra lépett, amely minden elemében az együttműködésre
és a versenyképességre alapozott erősségekre épül. Nézetünk szerint csak azok a térségek
lehetnek sikeresek, amelyek tisztában vannak erősségeikkel, törekszenek a térségi
kompetenciák, a kínálati elemek fejlesztésére és tudatosan alkalmazzák a térségmarketing
eszközrendszerét.
A realista jövőkép azzal számol, hogy a térségfejlesztésben az eddigi dinamizmus folytatódik,
és a tájegység fókuszába a környezetorientált jövőkép kerül. Ennek eredményeként a térség
3 éves távlatában (2016-ig) megerősödik a helyi gazdaság, az itt élők szemléletében a helyi
termelés, a helyi feldolgozás és a helyi fogyasztás, tömören a helyi piac válik meghatározóvá.
Az itt lakók tudatos fogyasztói a tájtermékeknek, a helyi erőforrásokon nyugvó termelés
alapján az itt képződő jövedelmek egyre nagyobb hányada marad a térségben, hozzájárulva
ezzel az itt élők és az itt működő vállalkozások egzisztenciájához. Ebben a folyamatban nagy
szolgálatot tesz a térség helyi pénze, a rábaközi tallér, amelynek használata mozgalommá
válik. A tájegységet a jövőben csakúgy, mint eddig, kifelé egyértelműen a nyitottság jellemzi.
A tájegység turizmusból származó jövedelme fokozatosan emelkedik. Az egészségturisztikai
vonzerőfejlesztéseknek köszönhetően egy 15-20 kilométeres sugarú körben kiépülnek a
turisztikai szolgáltatások, amelyek leginkább a mikrovállalkozásoknak nyújtanak lehetőséget.
A 85-ös és 86-os főközlekedési utak által érintett települések mellett megépülnek az
elkerülők, illetve az M86-os autóút. Ezáltal a tájegység gyors és biztonságos elérhetősége
jelentősen javul, ami segíti a befektetés-szervezés eredményességét is. A Rábaköz Turisztikai
Desztináció és más térségi gazdaságszervezői hálózatok (klaszterek, európai területi társulás
- EGTC) mind vertikálisan, mind horizontálisan behálózzák a tájegységet. A Rábaközre mind
befelé, mind kifelé az együttműködés lesz a jellemző.
A térség legoptimistább jövőképe egy környezetirányító pozíciót jelöl ki a Rábaköznek. A
korábbi várt eredmények mellet a térség egyértelműen megkerülhetetlen az átfogóbb
régiófejlesztési folyamatokban, illetve a Rábaköz egyfajta modellként is szolgál más térségek
számára. A fenntartható helyi gazdaság működtetése mintaértékű, a megújuló energiák
használata az autonóm térség irányába mozdítja el a tájegységet. A Rábaköz egyértelműen
sikeres a versenytárs térségekkel szemben, illetve a velük való integrált együttműködésben
érdekelt. A tájegység gazdasági, társadalmi működése példaértékű.
A tájegység definiált jövőképei az egyes stratégiai irányultságoknak megfelelően:

25

Vidékfejlesztési jövőkép:
„A Rábaköz vonzó, élhető, fejlődő tájegység.”
Turisztikai jövőkép:
„A Rábaköz a belföldi turizmus ismert és kedvelt desztinációja.”2
Ökotérségi jövőkép:
„A Rábaköz autonóm térség.”3
Marketing jövőkép:
„A Rábaköz hitelesen pozícionált tájegységi márka (brand).”4

3.1. A HVS kapcsolódása a térség szükségleteihez
A térség fő szükségleteinek összhangban kell állnia a térség adottságaival, erőforrásival,
vagyis azokkal a helyi értékekkel, amelyekre alapozva segíthető ezen szükségletek
kielégítése, tehát a mögötte lévő célok elérése.
A problémafa és célfa módszer alkalmazásával elkészült és folyamatosan megújításra került a
tájegység. Az elemzés a problémafa módszerrel feltárta az ok-okozati összefüggéseket és
megállapította, hogy a térség átfogó problémája a foglalkoztatottsággal és ez által a Rábaköz
gazdasági eltartó-képességével függ össze. Az eltartó-képessége gyenge, mert kevés a
munkahely, nem jönnek a befektetők, a térségi vállalkozások erőtlenek és a hálózati
szerveződésük gyenge, továbbá egyes ágazatokban alacsony a hozzáadott érték. E negatív
jelenállapot az alábbi kedvezőtlen hatásokkal jár: a kvalifikált munkaerő elvándorlása, az
ingázók számának emelkedése, a kevésbé iskolázott, képzetlen munkaerő túlsúlya, a térség
felzárkózásának elhúzódása. Ezen nehézségeket a stratégiakészítés során elvégzett kutatás is
pontosan igazolta.
A célfa módszer segítségével feltárásra kerültek az eredményesség feltételei. A térség átfogó
lehetősége az agráriumban és a turizmusban rejlik, mivel ebben van a tájegység
erőforrásbázisa, fejlesztési, növekedési potenciálja. A két terület mérhetően képes
hozzájárulni a foglalkoztatottsághoz, a gazdasági eltartó-képesség erősítéséhez, mivel a
szükséges humánerőforrás, a sajátos táji-természeti jelleg helyben rendelkezésre állnak.
Fentiek szerint a Rábaköz egyértelműen pozícionálható, fontos szereplővé válnak a helyi kkvk, felértékelődnek a helyi termékek és szolgáltatások, élénkül a helyi piac és fogyasztás, nőni
fog a hozzáadott érték, a helyi egzisztencia erősödik.
A Rábaköz az elmúlt 5 évben a gazdasági szervezettség olyan szintjére jutott, hogy reálisan
számolhat egy gazdasági irányváltás megvalósításával. Ennek fókuszában a helyi gazdaság
erősítése áll. A helyi gazdaság koncepciója a helyi szereplőket részesíti előnyben oly módon,
hogy a fogyasztók részéről tudatossá teszi a beszerzéseket, illetve a kínálati oldalon lévők
2

A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiája 2012-2015. 53. o. Készítette: Régiófókusz Nonprofit Kft 2012.
Elérhető: www.regiofokusz.hu, www.rabakozleader.hu.
3
A Rábaköz Ökoprogramja 2012-2020. 15. o. Készítette: Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért –
2012. Elérhető: www.regiofokusz.hu, www.rabakozleader.hu.
4
A Rábaköz marketingstratégiája 2012-2016. 38. o. Elérhető: www.rabakozleader.hu, www.regiofokusz.hu
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pedig a versenyképes ár-érték arány elérésére törekszenek. A tájegységben különösen azon
gazdasági ágazatokban van ennek jelentősége, amelyek vertikálisan nagyon jól
megszervezhetők. Ilyen például az agrárium és az élelmiszer feldolgozóipar. A Rábaköz helyi
gazdaságának további szervezettségéhez nagymértékben fog hozzájárulni a tájegység
pénzének, a rábaközi tallérnak a bevezetése. A helyi gazdasági folyamatok kiszolgálásában
jótékony szerep jut a helyi pénznek. A pénzhelyettesítő utalvány önmagában is egy attrakció,
de elsősorban a fizetési funkcióján keresztül segíti a helyi egzisztenciát, és teszi láthatóan is
mozgalommá a tájtermékek, helyi termékek használatát, fogyasztását.
A térség egyik meghatározó adottsága, hogy két gazdasági erőtér, egy innovációs (Győr) és
egy modernizációs központ (Sopron) közötti területen fekszik. A vállalkozói aktivitásra
vonatkozóan egyfajta „öböl szindrómában” szenved a tájegység, amit az alábbi ábra is jól
szemléletet.

2. ábra: A vállalkozói aktivitás helyzete (Forrás: KSH - saját szerkesztés - 2013.)5

A Rábaköz alapvető szükséglete abban van, hogy miként tudna ezen két fókusz erőterébe
kerülni. A vidékfejlesztésnek is ezt az alapvető térségi stratégiát kell szolgálnia.

3.2. A HVS fő célkitűzései
A fentiek figyelembe vételével a HVS 2013-as átdolgozásával a tájegység főbb célkitűzései a
környezetével harmonizáltabb módon jelennek meg a 2011-es megfogalmazáshoz képest. Az
eddigi tartalmi oldal jelentőségének meghagyásával új összefüggések megmutatására nyílik
lehetőség, amit a térségi felzárkózás érdekében a vidékfejlesztésnek is szolgálnia kell.
A HVS sarkalatos (stratégiai) céljai jelen dokumentumunk alapján a következők:
1.) A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
5

A Rábaköz marketingstratégiája 2013-2016. 94. o. Készítette: Régiófókusz Nonprofit Kft 2013. Elérhető:
www.rabakozleader.hu, www.regiofokusz.hu
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2.) A kulcstelepülések térségszervező erejének erősítése
3.) A tájegységi kompetenciák fejlesztése
4.) Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése
5.) A helyi gazdaság térnyerésének támogatása
1.) A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
A térség sikerességének záloga a fejlett térségmenedzsment. Ennek hátterében ez idáig
egyetlen intézmény, a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület áll. Ahhoz, hogy a Rábaköz a
változások tempóján alakítani tudjon, szükséges, hogy valamennyi szereplő mozgásba
kerüljön. Tekintette arra, hogy az egyedi versenyek helyébe a hálózatok versenye lépett az
elmúlt évtizedben, azok a térségek lehetnek sikeresek, amelyek vertikálisan és horizontálisan
is képesek magukat megszervezni. Ilyen módon a piacképesség nem egy-egy szereplőn
múlik, hanem az együttműködő szereplők összeadódó erejében rejlik. A térségben az alábbi
területeken van realitása ilyen kooperációk kialakítására a HVS most következő megvalósítási
időszakában: turisztika (TDM, tematikus utak kialakítsa), kulcstelepülések hálózata (közös
befektetés-szervezés), vertikális gazdasági rendszerek (húságazat, gyümölcságazat),
térségfejlesztési klaszter/-ek létrehozása. Más módon, de ebbe a sorba illeszkedik a helyi
pénz bevezetésének megvalósítása, mivel a rábaközi tallér elsősorban ezeket a hálózatokat
tudja leghamarabb kiszolgálni. A jelen Leader kiírásaiban az ezen cél elérését segítő
fejlesztési irányok magas prioritást kaptak.
2.) A kulcstelepülések térségszervező erejének erősítése
A Rábaköz települési térszerkezete kedvező. A 3 város (Kapuvár, Csorna, Beled) és a két
nagyközség (Bősárkány, Szany) szinte egyenlő mikrotérségekre bontják a tájegységet.
Mindegyik kulcstelepülésnek megvannak a maga szereplői, a települési vonzerő és kisugárzás
alapján. Az öt településre koncentrálódik a Rábaköz gazdaságának 80 %-a. Vagyis, ha a
befektetés-szervezés, a foglalkoztatottság ezen településeken kellő figyelmet kap, akkor a
problémák jelentős részét az egész tájegységben orvosolni lehet. Az öt település
együttműködésének erősítése olyan gazdasági platformhoz vezet, ami kijelöli és lerakja a
Rábaközi Gazdasági Tér kontúrjait és ez irányú alapjait. Amikor a Rábaköz vezértelepüléseiről
beszélünk, akkor nem szakadhatunk el a hátrányos helyzetű falvaktól sem. A kettő
szimbiózisa jelenleg realitás a Rábaközben, ezért a figyelem megosztása is szükséges. A
tájegységben jelenleg 5 LHH-s település van, csakúgy, mint 5 kulcstelepülés. Ezek – egy
kivételével – dél-rábaközi települések. Szerencsésnek mondható az is, hogy ezen LHH-s
falvak közül 4 egyértelműen egy-egy mikrotérségi központ szatellit települése. Beled: Edve,
Vadosfa. Szany: Rábaszentandrás. Bősárkány: Maglóca. Egyedül Magyarkeresztúr az, amely
távolabb fekszik valamely központi településtől. A kulcstelepülések térségszervező ereje
ilyen módon többszörösen is áldásos lehet a mikrokörzet számára.
3.) A tájegységi kompetenciák fejlesztése
A Rábaköz nem csak versenyhelyzetben van, hanem egy együttműködő környezet szerves
része is. A gazdasági erőterekhez való felcsatlakozás, a térségi kibocsátás növelése nem
képzelhető el a belső képességek fejlesztése nélkül. Ezen kompetencia elemek azok a
termékek, szolgáltatások, kínálati platformok, amellyel a tájegység vonzerőt tud kifejteni és
versenyelőnyt tud kiaknázni. A Rábaköz kompetenciatérképe adja azt a kínálati mixet, amivel
a térség felhívhatja mára a figyelmet, megmutathatja önmagát, és jövedelmet generálhat a
térségi szereplők számára. A kompetenciafejlesztés térségi menedzsment feladat, amiből
nem hiányozhat a gazdasági szereplők, a települések, a civilek, de a magánszemélyek
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szerepvállalása sem. A HVS-ben bemutatott SWOT elemzés jól rámutat arra, hogy mik a
térség elsődleges kompetenciái, és melyek azok, amelyeket fejleszteni érdemes, illetve
szükséges. A 2013-as Leader kiírásban ez a sarkalatos cél komoly jelentőséget kapott. A
tervezett intézkedések nagy része – 9 db a 21-ből – ezen cél elérését szolgálja.
4.) Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése
A térségi humán tőke térnyerése számottevő. Különöse a Rábaközben van ennek jelentősége,
mivel magas fokú a tájegységi identitás. Egy térség gazdasági irányváltását – és ezt most
valamennyi rábaközi stratégia egyértelművé tette – megvalósítani nem lehet szereplőinek
aktív részvétele nélkül. Ezért a térségfejlesztési munkában továbbra is felértékelődik a
mentális háttér, a közösségi tudat. Ez a rábaközi identitás olyan belső felhajtóerő, amely
segíti a térség ez irányú folyamatainak menedzselését. Nagy szerep jut ebben az itt működő
civil szervezeteknek is. A 2013-as Leader kiírás elsősorban erre a szegmensre kívánt
fókuszálni, hogy a rendelkezésre álló forrás hasznosulása mérhető eredményt tudjon
felmutatni legalább ebben a célcsoportban.
5.) A helyi gazdaság térnyerésének támogatása
A helyi gazdaság térnyerése komplex stratégiai cél. Magában foglalja a gazdasági szektor
horizontális és vertikális szerveződését csakúgy, mint a megújuló energiák térnyerését, az
energiahatékonyság javulását, a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások erősödését. A
Rábaköz táji-természeti adottsága, erőforrás potenciálja lehetővé teszi a megújuló energiák
nagyobb mérvű használatát. A Rábaköz Ökotérség kialakítását nagymértékben megkönnyíti
egy Leader projekt keretében a közelmúltban megvalósult átfogó primer kutatás elvégzése.
A Rábaköz Ökoprogramja elérhető a www.rabakozleader.hu honlapon.
Kialakulóban van a térség turizmusgazdasága. A térség turizmusfejlesztését integrált módon
célszerű végrehajtani. Ezért az infrastruktúra, a vonzerő és a szolgáltatások fejlesztésére
egyaránt koncentrálni kell. A célterület nevesítése azt kívánja segíteni, hogy mindez
szabályozottan, együttműködve, a szinergiahatásokat kihasználva valósulhasson meg. Az
elkészült turizmusfejlesztési stratégia jó támpontot ad ehhez. (Elérhető:
www.rabakozleader.hu honlapon.)
A népi kismesterségek, a tájtermékek, tájételek fenntarthatóságának, használatának segítése
is ezen stratégia kiemelt területe. Ezek a Rábaköz egyik komoly hagyománnyal bíró értékei. A
foglalkoztatásban játszott szerepe mellett a tájegységre jellemző egyedi kínálat és ilyen
formán a tájegység pozícionálásában is meghatározó szerep jut ezekre a tényezőkre.
A helyi gazdaság kiszolgálása, erősítése a rábaközi tallér bevezetésén és használatának
ösztönzésén keresztül szimbolikus értelmet is kap. A helyi pénz bevezetése a térség egyik
meghatározó lépése a gazdasági autonómia irányába. Célja, hogy segítse a térségi gazdasági
folyamatokat oly módon, hogy a helyi erőforrásokon nyugvó gazdasági eseményekből
származó jövedelem minél nagyobb hányada maradjon a tájegységben. A rábaközi tallérnak,
mint helyi pénznek ilyen formán elsősorban kiszolgáló szerepe van. A fizetési funkcióján
keresztül a rábaközi tallér a rábaközi gazdaság hálózati elvű becsatornázását segíti, és
ennélfogva a tájegységi helyi termék mozgalom legfőbb letéteményese, annak szimbolikus
megjelenítője. Mint gazdaságfejlesztési eszköz, valamennyi fenti célkitűzés eredményességét
képes mérhető módon segíteni. (További információ: www.rabakozitallerinfo.hu honlapon.)
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Fenti sarkalatos célok elérése kiemelt fontosságú a térség számára. Miközben ezen célok
mentén halad a tájegység, figyelembe kell venni olyan horizontális szempontokat is, mint:
 fenntartható gazdaság
 kulturális identitás
 ökológiai sokszínűség
 térségközi integráció
 vertikális és horizontális együttműködések
 leszakadó társadalmi csoportok
 hátrányos helyzetben lévő személyek, szerveztek, települések.
A fenti stratégia célok elérése csak ezen szempontok figyelembevételével hozhat valóságos
gazdasági és társadalmi sikert.

3.2.1 . A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései
A HVS célrendszerének és a 2013-as Leader kiíráshoz kötődő intézkedési rendszernek a
kapcsolódását mutatja be az alábbi felsorolás:
1.) számú stratégiai célkitűzés

A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
Célhoz rendelt intézkedések a 2013-as kiírás alapján
1./1.) Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok, érdekközösségek, innovatív
együttműködések létrehozása, működtetése és fenntartása.
1./2. A helyi gazdaság vertikális szerveződésének segítése, a helyi piacok, a helyi kínálat
és a helyi kereslet rendszerbe szervezése a vállalkozások közötti együttműködés
kialakításával és közös fejlesztések megvalósításával.
1./3.) Tájegységi dokumentálás és archiválás megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület menedzselésében.
2.) számú stratégiai célkitűzés

A helyi gazdaság térnyerésének támogatása
Célhoz rendelt intézkedések a 2013-as kiírás alapján
2./1.) A vállalkozások működési feltételeinek javítása a tájegységben
2./2.) A helyi gazdaság bővülését elősegítő kínálati rendszerek megvalósítása a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében
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3.) számú stratégiai célkitűzés

A tájegységi kompetenciák fejlesztése
Célhoz rendelt intézkedések a 2013-as kiírás alapján
3./1. Vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés a turizmus területén a tájegységben
3./2.) Közösségi terek minőségfejlesztése és a biztonsági feltételek javítása a
tájegységben
3./3.) Tájegységi, térségi marketingkommunikációs eszközök, rendezvények létrehozása
és megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében

4.) számú stratégiai célkitűzés

Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése
4./1.) A civil szektor erősítése, a belső együttműködés támogatása, a térségi szerepkör
növelése, működési feltételek javítása, szolgáltatások bővítése a tájegységben
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Az intézkedések HPME katalógusa
1. sz. intézkedés
Célkitűzés: A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
ÚMVP intézkedés: versenyképesség (411)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
1./1.) sz. intézkedés:
Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok, érdekközösségek, innovatív együttműködések
létrehozása, működtetése és fenntartása.
Helyzet/Adottság
A térségben 44 település, közel 3 ezer vállalkozás és 400-nál több civil szervezet és
egyházközség működik. Ezen érintettek alkotják a Rábaköz gazdasági, társadalmi, szervezeti
szövetét. A belső erőforrások optimális kihasználása pozitív változások hordozója lehet.
Probléma/Lehetőség
A térséget alkotó szereplők rendszerbe szervezése új lehetőségeket kínál a gazdaságban, a
települési és a civil, egyházi szektorban egyaránt.
Megoldás
Olyan helyi hálózati együttműködések serkentése az egyes szektorokon belül, amely
költségcsökkentéssel, árbevétel növekedéssel, új szolgáltatások, termékek kialakításához,
előkészítéséhez vezet.
Eredmény
1-4 helyi hálózati együttműködés a Rábaközben.
Érintett települések
Az HACS-hoz tartozó 44 település.
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2. sz. intézkedés
Célkitűzés: A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
ÚMVP intézkedés: versenyképesség (411)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
1./2. A helyi gazdaság vertikális szerveződésének segítése, a helyi piacok, a helyi kínálat és a
helyi kereslet rendszerbe szervezése a vállalkozások közötti együttműködés kialakításával és
közös fejlesztések megvalósításával.
Helyzet/Adottság
A Rábaközben közel 3 ezer vállalkozás működik. A térségben meghatározó mezőgazdasági
termelés és az élelmiszerfeldolgozás egymásra találása sokat segíthet a helyi gazdaság
erősítésében.
Probléma/Lehetőség
A vállalkozások pontszerűen működnek. Kevés az egymásra épülő (vertikális) kooperáció a
térségben. Különösen a helyi termékek esetében van lehetőség ilyen hálózatok kialakítására.
Megoldás
A vállalkozások egy részének rendszerbe szervezése. A termelés-feldolgozás-értékesítés
vertikális rendszere kialakításának támogatása.
Eredmény
1-4 helyi vertikális együttműködés létrejötte a Rábaközben.
Érintett települések
Az HACS-hoz tartozó 44 település.
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3. sz. intézkedés
Célkitűzés: A helyi gazdaság térnyerésének támogatása
ÚMVP intézkedés: versenyképesség (411)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
2./1.) sz. intézkedés:
A vállalkozások működési feltételeinek javítása a tájegységben
Helyzet/Adottság
A tájegységben működő vállalkozások 97%-a mikro-, kis- és középvállalkozás.
Probléma/Lehetőség
Ezek a vállalkozások erőtlenek, és a pénzügyi válság is kedvezőtlenül sújtja őket.
Megoldás
A vállalkozások eszköz-, gép- és telephely fejlesztéseinek támogatása annak érdekében, hogy
erőre kapjanak, és a foglalkoztatási helyzet ne romoljon a térségben.
Eredmény
A vállalkozások működési feltételei javulnak, és a versenyképességük erősödik. Az intézkedés
keretében 5-10 vállalkozás fejlesztése valósulhat meg.
Érintett települések
A HACS-hoz tartozó 44 település.

34

4. sz. intézkedés
Célkitűzés: A tájegységi kompetenciák fejlesztése
ÚMVP intézkedés: versenyképesség (411)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
3./1.) sz. intézkedés:
Vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés a turizmus területén a tájegységben
Helyzet/Adottság
A Rábaköz turizmusa feljövőben van, amit a stratégiai kutatások is alátámasztottak. A
meglévő potenciál kiaknázása a szereplők számának bővülésével érhető el.
Probléma/Lehetőség
A térség turisztikai vonzerejének fejlesztése és a turisztikai szolgáltatások bővítésének,
minőségfejlesztésének segítése.
Megoldás
A kínálati elemek bővítése, a vonzerő- és szolgáltatás-fejlesztések megvalósításához források
biztosítása.
Eredmény
Szálláshely-kapacitások bővülése, vendéglátóhelyek korszerűsödése, új vonzerők
megjelenése a tájegységi kínálati profilban. Az intézkedés keretében 3-6 projekt támogatása
valósulhat meg.
Érintett települések
A HACS-hoz tartozó 44 település.
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5. sz. intézkedés
Célkitűzés: Emberi erőforrások, tájegységi kohézió erősítése
ÚMVP intézkedés: életminőség javító (413)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
4./1.) sz. intézkedés:
A civil szektor erősítése, a belső együttműködés támogatása, a térségi szerepkör növelése,
működési feltételek javítása, szolgáltatások bővítése a tájegységben

Helyzet/Adottság
A civil szektor működése nagy hatással van a tájegység egészére, kisugárzó képességére,
vonzerejére egyaránt. A Rábaköz lehetséges fejlődését nagyban befolyásolják azon
szervezetek, amelyek képesek a településükön túlnyúló feladatokat felvállalni és ellátni,
illetve mikrotérségi, tájegységi, vagy azon is túlmutató szerepkört betölteni.
Probléma/Lehetőség
A tájegységben kevés az olyan szervezet, amely képes a település határain túl is a polgárokat
megszólítani. Erre sokszor azért sem képesek, mert nem rendelkeznek olyan
eszközállománnyal, ami az ilyen tevékenységek ellátásához szükséges volna.
Megoldás
A tájegység azon civil szervezeteinek helyzetbe hozása, amelyek valamely értékteremtő,
értékmegőrző, értékmentő tevékenység kifejlesztésén dolgoznak vagy a belső működésük
javítását határozták el.

Eredmény
A tájegység civil mozgalmának megerősödése, a helyi értékek közkinccsé tételében való
szerepvállalás növelése, a működés megkönnyítése. Az intézkedés keretében 10-20 civil
szervezet tud ilyen jellegű fejlesztést megvalósítani.
Érintett települések
A HACS-hoz tartozó 44 település.
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6. sz. intézkedés
Célkitűzés: A tájegységi kompetenciák fejlesztése
ÚMVP intézkedés: életminőség javító (413)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
3./2.) sz. intézkedés:
Közösségi terek minőségfejlesztése és a biztonsági feltételek javítása a tájegységben
Helyzet/Adottság
A közösségi terek a térség és a települések arcai mind a helyi lakosság, mind a tájegységbe
látogató turisták irányába. Jelentős imázsformáló, hangulatképző elemről van szó. A
társadalmi élet színtereinek állapota ennél fogva nevelő funkcióval is bír.

Probléma/Lehetőség
Egyes települések közösségi tereinek megújítása fokozza a település vonzerejét, növeli az ott
lakók komfortérzetét.
Megoldás
Meglévő közösségi terek minőségfejlesztése, a közterek biztonságtechnikai fejlesztése.
Eredmény
Megújuló közösségi terek, javuló komfortérzet, elégedett vendég és polgár. Az intézkedés
keretében 6-15 db közösségi tér minőségfejlesztése valósulhat meg.
Érintett települések
A HACS-hoz tartozó 44 település.

37

7. sz. intézkedés
Célkitűzés: A tájegységi kompetenciák fejlesztése
ÚMVP intézkedés: versenyképesség (411)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
3./3.) sz. intézkedés:
Tájegységi, térségi marketingkommunikációs eszközök, rendezvények létrehozása és
megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében

Helyzet/Adottság
A tájegység kínálati elemeinek megjelenítése elsősorban kommunikációs feladatokat jelent.
A térségnek mind befelé, mind kifelé üzeneteket kell eljuttatnia célcsoportjai irányába. A
Rábaköznek van mit mondania a térségről, az értékekről, a történésekről. Ahhoz, hogy ez
minél sikeresebb legyen, integrált marketingkommunikáció kialakítása szükséges.
Probléma/Lehetőség
A tájegység nem rendelkezik olyan marketingkommunikációs eszközökkel, amelyek
megfelelő módon tudnák bemutatni a Rábaköz kínálatát.
Megoldás
Nyomatatott, digitális és on-line marketingkommunikációs eszközök létrehozása, turisztikai
vezérprogramok, mint eseménytermékek bevezetése.
Eredmény
A térség ismertségi foka nő, és a személyes interakciókon keresztül a térségbe látogató
vendégek elégedettsége javul. Az intézkedés keretében a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
pályázatát várjuk.
Érintett település
A pályázati beadás szempontjából érintett település Kapuvár, az egyesület székhelye. Az
intézkedés keretében megvalósuló projekt által érintett települések: a HACS 44 települése.
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8. sz. intézkedés
Célkitűzés: A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
ÚMVP intézkedés: versenyképesség (411)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
1./3.) Településtervezés és tájegységi archiválás megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület menedzselésében.
Helyzet/Adottság
A térség felkészítése a 2014-2020-as fejlesztési időszakra a jelen esztendő nagy
vidékfejlesztési kihívása. Annak érdekében, hogy a Rábaköz forrásfelszívó képessége
javuljon, generális megoldásokra is szükség van. A tájegységet olyan helyzetbe kell hozni,
ami képes számos új projekt generálására.
Probléma/Lehetőség
A térség egyfajta leltározásának elkészítése, archiválása. A meglévő értékek számbavétele,
dokumentálása és közkinccsé tétele. Ez által a releváns információk akadálytalanul jutnak el
minden érintetthez.
Megoldás
A térségi értékkataszter elvégzése, digitalizálása és elérhetőségének, használatának lehetővé
tétele. A HACS-hoz tartozó települések első csoportja részére településtervezési feladatok
elvégzése.
Eredmény
A Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ létrejötte, illetve 10-12 település komplex
felmérése és a településtervezési és településfejlesztési dokumentáció összeállítása. Az
intézkedésre a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület pályázatát várjuk.
Érintett települések
A HACS-hoz tartozó 44 település, illetve a településtervezés esetén a kulcstelepülések és a
környezetükben található szatellit települések.

39

9. sz. intézkedés
Célkitűzés: A helyi gazdaság térnyerésének támogatása
ÚMVP intézkedés: versenyképesség (411)
Vállalkozásfejlesztés/Közösségi célú fejlesztés
HVS Intézkedés:
2./2.) sz. intézkedés:
A helyi gazdaság bővülését elősegítő kínálati rendszerek megvalósítása a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében
Helyzet/Adottság
A tájegységi gazdasági felzárkózás prioritás a térség számára. A Rábaköz két gazdasági erőtér
között helyezkedik el (Győr-Sopron). A térség egyfajta gazdasági vákuumban van, ezért a
felzárkózás segítése minden helyi program és stratégia számára megkülönböztetett
figyelmet jelent.
Probléma/Lehetőség
A Rábaköz Győr-Moson-Sopron megye leghátrányosabb területe. Egyfajta ütközőzóna a
Sopron – Győr regionális gazdasági tengely viszonylatában.
Megoldás
A térség felkészítése a gazdasági elrugaszkodás megtételéhez, illetve segítése, hogy a
regionális gazdasági tengelyre való rácsatlakozása gördülékeny legyen. A két megyei jogú
város ez irányú szerepvállalása és a helyi aktivitások szinergikus hatása járhat kedvező
fordulatot a térség számára. Befektetőbarát környezet kialakítása, telephelymarketing,
térinformatikai rendszer kiépítése, illetve a helyi pénz, a rábaközi tallér bevezetése ezen
lokális szerepvállalás legfontosabb elemei.
Eredmény
Létrejön a Befektetőbarát Rábaköz Program, elindul az aktív befektetés-szervezés. On-line
módon elérhetővé válik a Rábaköz térinformatikai adatbázisa. A rábaközi tallér a helyi
gazdaság kedvelt eszközévé válik. Az intézkedés keretében a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület pályázatát várjuk.
Érintett települések
A pályázati beadás szempontjából Kapuvár város, mint az egyesület székhelye. Az intézkedés
keretében megvalósuló projekttel kapcsolatosan a HACS 44 települése.
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4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos intézkedések

4.1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet gyűjtés
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatánál 5 darab tájékoztató fórumot
tartottunk. Egy alkalommal ülésezett a Tervezési és Koordinációs Csoport, 2013. április 9-én
pedig a közgyűlés elfogadta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia aktuális felülvizsgált változatát
38 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. A stratégia felülvizsgálatának alapját, a
korábbi évekhez hasonlóan projekt-ötlet gyűjtés előzte meg. A Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület munkaszervezetéhez több, mint 100 darab adatlap érkezett be, a helyi igények
alátámasztására.
A tájékoztatás a következő lépcsőkben zajlott:
 2013. március 23-án került fel az Egyesület honlapjára (www.rabakozleader.hu) a
HVS felülvizsgálatról szóló tájékoztató. A felhívás tartalmazta a projektötlet gyűjtésre
vonatkozó információkat és adatlapot, a pályázatról szóló információkat, illetve a
megrendezésre kerülő tájékoztatók, fórumok helyszínét, időpontját és témáját.
Tájékoztat a Tervezési és Koordinációs Csoport ülésének időpontjáról, valamint a
közgyűlés helyszínéről és időpontjáról.
 Ugyanezen levél 2013. március 22-én elektronikus úton kiküldésre került az
Egyesület minden tagja számára.
 Tájékoztató fórumokat tartottunk a következő helyszíneken:
o 2013. március 26. 14 óra: Polgármesteri Hivatal, Csorna – 9 fő részvételével
o 2013. március 26. 16 óra: Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület irodája, Kapuvár
– 7 fő részvételével
o 2013. március 27. 14 óra: IKSZT Mihályi – 6 fő részvételével
o 2013. március 27. 16 óra: IKSZT Rábakecöl – 4fő részvételével
o 2013. március 27. 18 óra: IKSZT Rábapordány – 5 fő részvételével
 2013. március 28-án a közgyűlési meghívóval együtt postai úton is elküldtük minden
tagunknak a tájékoztatót és a projektötlet adatlapot.
 2013. március 29-én „Térségfejlesztés kétszáznyolcvanmillióból” címmel cikk jelent
meg a várható pályázati kiírásokról, a projektötletek beadásáról a Kisalföldben.
 A Rábaközi Televízió riportot készített Horváth Árpád Mihály munkaszervezet
vezetővel, melyben ismertette a HVS felülvizsgálatnak, a projektötlet gyűjtésének
módját, lépéseit. Tájékoztatott a várható pályázati kiírásokról, a pályázatok
beadásának módjáról.
 A Rábaköz Rádió folyamatosan hírt adott a pályázati előkészületekről, a
projektötletek beadási módjáról, határidejéről.
 Az Inforabakoz.hu internetes portál 2 alkalommal tájékoztatta az érdeklődőket a
várható pályázati kiírásról, az ötletgyűjtésről. Fényképes beszámolót készített a
csornai fórumról.
 A HVS felülvizsgálat előkészítését, a beérkezett projekt ötletek vizsgálatát a Tervezői
és Koordinációs Csoport (TKCS) végezte, mely ülését 2013. április 3-án tartotta. Az
ülésen megbeszélt változtatásokat az elnökség elé terjesztette.
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 2013. április 9-én 17 órakor az Egyesület elnöksége tárgyalta a felülvizsgált HVS-t, a
megfogalmazott intézkedéseket. Az ülést követő közgyűlés egyhangúlag fogadta el az
aktuális felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát.
Ezen kívül munkaszervezetünk irodájában
biztosítottunk a felülvizsgálat teljes ideje alatt.

folyamatos

konzultációs

lehetőséget

4.2. A HVS végrehajtása
A HVS végrehajtását a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület a rendelkezésére álló eszközökkel
segíti. Kiemelt szerep jut az Egyesület munkaszervezetének, amely az Irányító Hatóság
valamint delegálási szerződés alapján az MVH által ütemezett feladatok mellett tanácsadási
és projektgenerálási feladatokat is ellát. A munkaszervezet ügyfélfogadási időben a pályázók
rendelkezésére áll a HVS-hez illetve az aktuális pályázati felhívásokhoz kapcsolódó kérdések
megválaszolására, illetve a pályázó tevékenységéhez, elképzeléseihez illeszkedő projektek
generálására. A munkaszervezet rendszeresen szervez tájékoztató fórumokat, illetve
rendezvényekhez, eseményekhez csatlakozva jelenik meg információs, tájékoztató
tevékenysége.
A vázolt intézkedések - térségi szinergiahatást is kiváltani képes - megvalósításához
hozzájárulnak térségünk erőforrásai, a kedvező gazdaságföldrajzi helyzettől, a rendelkezésre
álló kvalifikált munkaerőn keresztül a természeti és kulturális értékeink, valamint
agrárhátterünk potenciálja. A vidékfejlesztési program – a folyamatos megvalósítás során –
több év távlatában fejti ki hatását. A változások nyomon követése (monitorozása) fontos,
mert így lehet a szükséges módosításokat, változtatásokat időben megtervezni. A program
bizonyos céljai hamarabb, míg mások közép- vagy hosszabb távon fejtik ki hatásukat,
lehetővé téve ez által is a célok egymáshoz való kapcsolódását, felfűzését, a multiplikátori
funkció betöltését. A megvalósulásban, a hatáscélok elérésében nagy szerepe lesz a térség
potenciális pályázóinak, akik a saját eszközeikkel, egyéni módon tudnak ehhez a közösségi
térségfejlesztéshez hozzájárulni. Ez a hatástöbbszörözés jótékony hatással lesz a térségbe
áramló pénzeszközökre, a foglalkoztatottságra, a vidéki egzisztencia tartóssá tételére, az itt
élők jövőjére. A Rábaköznek először adatott meg, hogy önmagát ilyen módon megszervezze
és ehhez a jövőhöz kellő lendületet képes adni a most átdolgozott vidékfejlesztési program.
A HVS céljainak elérésében kiemelt szerepet kap a Leader-szerűség. A Leader-szerű működés
a tervezett projektfejlesztések mindegyikénél preferált terület. Ennek kiinduló pontja az
alulról történő építkezés, a beágyazottság, a szerves fejlődés. A Rábaköz tájegység
szempontjából különösen fontosak még az alábbi területek:

Terület alapú megközelítés
A tervezett projekt illeszkedjen a Rábaköz tájegység azon erősségeihez, amelyek a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiában megerősítést kaptak. A támogatást nyert projektgazda a
Rábaközre kiterjedően minél szélesebb körben vonja be az érintetteket, érdekelteket. A

42

tájegységi, térségi alapú megközelítés egyik új eleme a rábaközi tallér „helyi pénz”,
pénzhelyettesítő utalvány bevezetése. Az egyes projektmegvalósítás során kiemelt figyelmet
kap a helyi identitást, de még inkább a Rábaköz helyi társadalmának és gazdaságának
erősítését szolgáló rábaközi tallér pénzhelyettesítő utalványnak a népszerűsítése, használata,
használatának ösztönzése.
Innováció
A HVS valamennyi célterület vonatkozásában preferálja az innovatív, kreatív megoldásokat.
A tervezett projektek járuljanak hozzá új eljárások bevezetéséhez, népszerűsítéséhez,
gyakorlatának erősítéséhez. A tervezett projektek céljaiban és tervezett tevékenységeiben a
„tudni, hogy mit” helyett a „tudni, hogy hogyan” szemlélet érvényesüljön. Ennek
megfelelően a projektszereplőknek érdekében áll a gyakorlatorientáltság, a tudás-, a
készség- és a kompetenciakészlet fejlesztése, a szemléletformálás alakítása például a
fenntarthatósági, az ökológiai területek irányába.
Integrált és ágazatközi fellépések
A tervezett projektek integrált módon közelítsenek a projekt céljainak, tevékenységeinek és
a beavatkozás területeinek rendszerének kialakításához. Az ágazati, térségi kihatású
projektek számolnak az egyes szektorok közötti szinergiahatásokra. A projektek által vállalt
tevékenységek járuljanak hozzá a Rábaköz területén lévő helyi értékek megmentéséhez,
megőrzéséhez, fenntartásához és új értékek kialakításához.
Hálózatépítés és együttműködés
A hálózati együttműködés elve különösen fontos egy olyan térségben, amely a gazdasági
szervezettség egy olyan szakaszába lépett, amit a rábaközi tallér bevezetése is fémjelez.
Mivel napjainkban az egyéni verseny helyébe a hálózatok versenye lép, ez a belső (térségi
szintű) kooperáció komoly hozzáadott értéket jelent a versenyképesség növeléséhez. A
projektek bátran építhetnek egy már meglévő kooperáció továbbfejlesztésére és/vagy új
együttműködési rendszerek kialakítására. Bizonyos esetekben a nagyobb, átfogóbb
regionális, interregionális kooperációkhoz való csatlakozás esélyei, lehetőségei is kínálnak
megoldásokat a projekttervezés és megvalósítás során.
Helyi partnerség
A projektgazda a tevékenység megvalósításába bevonja a Rábaköz helyi szereplőit, lehetőség
szerint a köz- és magánszférát egyaránt. Ezzel is hozzájárul a helyi gazdaság erősítéséhez,
hiszen a jövedelmek a térségben maradnak. Az Európai Unió szubszidiaritás elvének
megfelelően a projektek olyan problémákat oldanak meg, amelyek helyiek, helyi célokat
irányoznak elő. Ez magában foglalja a helyi szereplők preferálását, hiszen a helyi szereplők
azok, akik, amelyek leginkább érintettek és érdekeltek a lokális ügyek megoldásában.
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5. Mellékletek
5.1. A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek

A HVS felülvizsgálat során mindösszesen 8alkalommal került sor egyeztetésre lakossági
fórum, TKCS ülés, Elnökségi ülés illetve Közgyűlés formájában.
A HVS felülvizsgálat érdekében az alábbi helyszíneken és napokon tartottunk lakossági
fórumot:
2013.03.26.
2013.03.26.
2013.03.27.
2013.03.27.
2013.03.27.

Csorna
Kapuvár
Mihályi
Rábakecöl
Rábapordány

- résztvevők száma: 9 fő
- résztvevők száma: 7 fő
- résztvevők száma: 6 fő
- résztvevők száma: 4 fő
- résztvevők száma: 5 fő

A TKCS 2013. április 3-án 18 órakor ülésezett.
Az Egyesület elnöksége, illetve közgyűlése 2013. április 9-én fogadta el a felülvizsgált HVS-t.

5.2. A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok

http://www.rabakozleader.hu/index.php/idorend/218-projektotlet-gyujtes
http://www.kisalfold.hu/rabakozi_hirek/tersegfejlesztes_ketszaznyolcvanmilliobol/2326393
/
http://www.inforabakoz.hu/hir_olvas/permalink:fejlesztesi-forum-csornan-2013-03-27100000/
http://www.inforabakoz.hu/hir_olvas/permalink:fejlesztesi-elkepzeleseket-varnak-arabakozbol-2013-03-26-070000/
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5.3. Térképek (a térség természeti, egyéb adottságait bemutató térképek)
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5.4. Táblázatok (statisztikai adatok összefoglaló táblázatai)

Általános információk
Népesség
Települések száma
Városok száma
Hátrányos helyzetű
települések száma

53504 fő
44
3
5

Négy legnépesebb
település
Csorna
Kapuvár
Beled
Bősárkány
Szany

46

10 649 fő
10 353 fő
2553 fő
2097 fő

2025 fő
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5.5. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája
Az egész tájegység gazdasági egységként, rendszerként való feldolgozása mindezidáig nem
történt meg. A HVS az első olyan szakmailag megalapozott, az érintetteket, érdekelteket a
legszélesebben bevonó integrált térségfejlesztési program, amely stratégiai távlatban alkotja
meg ezt a hiánypótló anyagot.
Egyes szakterületeken, illetve kistérségi vonatkozásban készültek az elmúlt években
dokumentumok, amelyeket a stratégia készítésekor és átdolgozásakor figyelembe vett a
tervezői csoport. Ezek a munkák három csoportba sorolhatóak: (1) diplomamunkák, (2)
települési, kistérségi, régiós fejlesztési dokumentumok, (3) térségközi, euregionális
programadó tanulmányok.
Tájegység szellemi lenyomatát feldolgozó diplomamunkák egy-egy részterület (kultúra,
néprajz, mesterségek) kidolgozásával megerősítő, figyelemfelhívó módon segítették a
stratégia irányvonalának meghatározását.
A vidékfejlesztés szempontjainak figyelembe vételével készült el 2004-ben (Csorna város
mentorálásával) az „Agrárstruktúra és vidékfejlesztés a Csornai statisztikai kistérségben”
című munka, amely egy Sapard helyzetfeltárás elvégzése okán készült. A tanulmány
részletesen elemzi a kistérséget, és fő következtetései beépültek az akciócsoport stratégiai
programjába, csakúgy mint „A Csornai Kistérség projektorientált gazdaságfejlesztési
program”( Fatimex Euro kft-2006) tanulmány konklúziói is.
Mindkét kistérségre vonatkozóan készült programadó tanulmány 2005-ben ugyanazon
szakértő cég (Terra Studio Kft) közreműködésével. A „Kistérségi integrált projektcsomag
2007-2013” tanulmány a kapuvári kistérséget a „termékeny föld és egyedi termékek a
Rábaköz szívében, a prosperáló agrárgazdaság, a termelékeny ipar és az egyedi termékekre
épülő turizmus” kistérségeként definiálja.
Az eddigi Leader program megvalósításának (pályázatainak) keretében kerül sor 3
hiányterület felszámolására. 1.) A Rábaköz Turizmusfejlesztési Stratégiájának elkészítése. 2.)
A Rábaköz marketingstratégiájának elkészítése. 3.) A Rábaköz Ökotérség kialakításának
stratégiai tanulmánya. Mindhárom tanulmány szekunder és primer kutatások elvégzésén
alapszik. Ezek lesznek az egész tájegységet figyelembe vevő első olyan irányadó
tanulmányok, amelyek a térség valamennyi érintettje részére kínálnak majd megoldásokat.

5.6. Fenntarthatósági alapelvek
A térség egyik nagy erőssége a természeti-táji adottságokban rejlik. Ezért a stratégia
kidolgozásakor a tájegység termelési tényezőire (tőke, föld, humán- és környezeti
erőforrások), azok használatára vonatkozóan a térségi szükségletek és az újratermelhetőség
szempontjait kívántuk előtérbe helyezni és összhangba hozni. A térség gazdasági fejlesztését
ellenőrizhető módon tervezzük megvalósítani, hogy programunk realizálásakor minimalizálni
tudjuk a tájegység környezetterhelését.
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A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában az alábbi fenntarthatósági alapelvekre építünk.
 Intézményi fenntarthatóság
 Személyi fenntarthatóság
 Pénzügyi fenntarthatóság
 Ökológiai fenntarthatóság
A HVS intézményi fenntarthatóságának letéteményese a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület.
Az intézmény megalakulásával úttörő szerepet vállalt fel az egész tájegység
önszerveződésével kapcsolatosan. Az eddig eltelt időszak beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. A tájegységben a termelési tényezők mellett van egy olyan fontos belső
felhajtóerő, amire mindenképpen építeni lehet. Ez pedig a rábaközi identitás. A térség 1100
éve folyamatosan lakott. Az itt élőkben erős elkötelezettség van a térség iránt és ezt a
hagyományokkal, a népi kultúra elemeivel a mindennapok szintjén lehet tartani. Ez a belső
felhajtóerő teszi lehetővé azt, hogy a tájegységet egy rendszer mellett lehessen
megszervezni és a versenyképességet fenntartani. A ma még meglévő értékeket könnyebb
fenntartani, mint régi elfeledett értékeket feléleszteni, újradefiniálni. A Rábaköznek
vitathatatlan előnye van abban, hogy a fenntartás bármely területén építhet erre a
társadalmi tőkére. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület a maga erőforrásain keresztül
modellértékűen volt képes ezt az irányt meghatározni és a végrehajtást menedzselni. A
térség csak akkor lehet sikeres, ha ezen koordináló szerep mellé az integrált tervezés,
koordinált végrehajtás és folyamatos továbbfejlesztés párosul. Jelen stratégiai átdolgozás is
ezt a célt kívánja szolgálni.
Az intézményi fenntarthatóság mellet fontos szerep jut a személyi háttérnek is. Önmagában
az intézmények létrehozása nem garantálja, csak lehetővé teszi a fejlődést. A térség
helyzetbe hozásához nem csak a lehetőségek kiaknázása, hanem elsősorban a lehetőségek
teremtése szükséges. Ennek alapja a szakértői munka. A HVS megvalósítása, a Rábaköz
tájegység további fejlesztése nem nélkülözheti az elkötelezett, rátermett, kreatív, innovatív
személyi hátteret. A jelenlegi feladatok végrehajtásához szükséges szakértői kapacitás
rendelkezésre áll. A Nemzeti Vidékstratégia által is megfogalmazott jövőképek
kiteljesítéséhez a tájegységnek és a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesületnek további
humánerőforrás bevonásával, illetve annak minőségi fejlesztésével kell számolnia.
A stratégia pénzügyi fenntarthatósága nagyban függ az ÚMVP országos és helyi sikerétől. A
Rábaköz az elmúlt években markánsan újrapozícionálta magát és ezt kell módon
kommunikálta is a térségen belül. Ez azzal járt, hogy a térségfejlesztés forrásbevonásában
nem csak az egyesület, hanem a térség más szereplői is egyre jobban kiveszik a részüket. Az
ÚMFT Operatív programjain és a határmenti (szlovák-magyar, osztrák-magyar) Európai
Területi Együttműködési Programokon keresztül további források áramlásával lehet
számolni. Ehhez a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesületnek a pályázati aktivitást kell erősítenie,
ösztönöznie. A helyi gazdaságfejlesztés további forrásait jelentik az itt működő, itt
gazdálkodó vállalkozások által realizált fejlesztések, befektetések.
A tájegység számára az ökológiai fenntarthatóság evidencia, mondhatni létkérdés. Ez annál is
inkább fontos, mert az érintett terület fölrajzilag a Natura 2000-es területű Rába folyó és a
Fertő-Hanság Nemzeti Park által ölelt térségben fekszik. A tájegység erdősültsége is igen
magas. A természeti erőforrások fenntartható használata, a takarékos gazdálkodás, a helyi
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megújuló energiák igénybevétele lesz a témaköre az első olyan kutatásnak, ami egy Leader
projekt keretében történik meg a közeljövőben, aminek eredményeként elkészül a Rábaköz
tájegység ökoprogramja. Ez egy olyan vezérfonal lesz, amelyet minden érintett figyelembe
vehet a fenntartható gazdálkodás, az ökológiai gondolkodás bevezetése, erősítése
érdekében.
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6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a
LEADER Intézkedési Terv és felépítése
6.1 LEADER Intézkedési Terv
LEADER Intézkedési Terv
Intézkedések a
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében
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1. Számú intézkedés
1.1. HVS intézkedés megnevezése

Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok,
érdekközösségek,
innovatív
együttműködések létrehozása, működtetése
és fenntartása.

1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A tájegységi menedzsment funkciók
fejlesztése

1.3. A HVS intézkedés leírása
Az intézkedés a tájegységi, vagy ennél kisebb lokalitású tartós kooperációk létrejöttét
kívánja támogatni annak érdekében, hogy a helyi erőforrások jobban hasznosuljanak. Az
intézkedés keretében tervezett együttműködés legalább 5 településen és legalább 8 érintett
partner közreműködése révén jön létre. A hálózati struktúra az alábbi szereplők bevonásával,
az alábbi érintettek között valósulhat meg: vállalkozások (beleértve az egyéni
vállalkozásokat is), civil és non-profit szektor képviselői, egyházak, önkormányzatok,
valamint ezek kombinációi. A hálózati együttműködésnek az alábbiak közül legalább négy
szempontnak meg kell felelnie (hozzáadott értékkel kell bírnia), amit a pályázónak a
részletes dokumentációban megfelelően alá kell támasztania:
 a partnerek közös terméket, szolgáltatást, kínálati profilt hoznak létre, vagy
megteremtik ezek létrehozásának feltételeit,
 közös piaci megjelenést valósítanak meg,
 közös beszerzést hoznak létre,
 az együttműködés révén költségelőnyökre tesznek szert,
 közös fejlesztést, beruházást hajtanak végre,
 közösségi marketinget valósítanak meg,
 munkahely(ek)et hoznak létre,
 munkahely(ek)et őriznek meg.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 építés
 gépbeszerzés
 eszközbeszerzés
 rendezvény előkészítése és megvalósítása
 képzés előkészítése és megvalósítása
 tanulmánykészítés
 marketing
1.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást
jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a térségi piaci árakhoz),
 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).
A projektmegvalósítás során az együttműködés kereteit alátámasztó dokumentációk
közül legalább az alábbiaknak el kell készülnie:
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 szervezeti és működési szabályzat,
 együttműködési és módszertani kézikönyv,
 arculati kézikönyv,
 etikai szabályzat,
 éves (rövid távú) marketing terv,
 a fenntartási időszakra vonatkozó koncepció,
 fenntarthatósági terv.
A pályázónak a csatlakozási szándéknyilatkozatokat (összesen legalább 8 darabot
legalább 5 településről) a projekt adatlaphoz csatolnia kell.
A hálózati struktúrában csak működő szervezetek és működő egyéni vállalkozások
vehetnek részt.
Pártok és politikai szervezetek nem pályázhatnak és a hálózati együttműködésben nem
vehetnek részt.
A hálózati tagok csatlakoznak a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz
bevezetését követően vagy közreműködnek a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).
A rendezvényköltségek a hálózat létrejöttét, illetve annak tájegységi megismertetését
szolgálják.
1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása

I.

Vállalkozásfejlesztés

Közösségi célú fejlesztés

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

4.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma:

1-4 db

Támogatási intenzitás (%)
1.7. Ügyfélkör

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

60
100
100
100

65
100
100
100

Mikro-, kis- és középvállalkozás
Önkormányzat
Non-profit szervezet
Egyház

1.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/
Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
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Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.
1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 Szándéknyilatkozat a hálózati struktúrához való csatlakozásról.
 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér
pénzhelyettesítő utalványt illetően.
 A vállalkozás működését igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat képviselő által
hitelesített másolata (az internetes e cégjegyzékből letöltött cégkivonat is elfogadott,
ami a www.e-cegjegyzek.hu. honlapról letölthető).
 Egyéni vállalkozások esetében a vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációs lap
vállalkozó által hitelesített másolata.
 Non-profit szervezet esetén az alapító okirat képviselő által hitelesített másolata.
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2. Számú intézkedés
2.1. HVS intézkedés megnevezése

A helyi gazdaság vertikális szerveződésének
segítése, a helyi piacok, a helyi kínálat és a
helyi kereslet rendszerbe szervezése a
vállalkozások
közötti
együttműködés
kialakításával
és
közös
fejlesztések
megvalósításával.

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A tájegységi menedzsment funkciók
fejlesztése.

2.3. A HVS intézkedés leírása
Az intézkedés a tájegységi, vagy ennél kisebb lokalitású, akár települési szintű tartós
kooperációk létrejöttét kívánja támogatni az élelmiszer alapanyag termelés, feldolgozás,
értékesítés területén annak érdekében, hogy a helyi gazdasági szereplők láncba szerveződését
segítse. A vertikális szerveződés a termelés – feldolgozás – értékesítés rendszerében
értelmezendő. Az intézkedés keretében tervezett együttműködés legalább 3 érintett partner
közreműködése révén jön létre. Az érintett termék egyértelműen rábaközi helyi termék,
vagyis az alapanyag termelése, feldolgozása a Rábaköz tájegységben történik. A hálózati
struktúra az alábbi szereplők bevonásával, az alábbi érintettek között valósulhat meg:
őstermelők, vállalkozások, feldolgozó, élelmiszertermelő vállalkozások, kereskedelmi
vállalkozások. A hálózati együttműködésnek az alábbiak közül legalább kettő szempontnak
meg kell felelnie (hozzáadott értékkel kell bírnia), amit a pályázónak a részletes
dokumentációban megfelelően alá kell támasztania:
 az értékesítési lánc rövid, legfeljebb háromszintű: termelő – feldolgozó – kereskedő
 a termék értékesítési útja nem lép ki a fentebb bemutatott vertikumból,
 a vertikális kooperációban legalább két szint közötti együttműködés megvalósul,
 a termelő vagy a feldolgozó maga értékesíti a terméket (direkt értékesítés, illetve
közösség által támogatott értékesítés megvalósítása),
 közös fejlesztés valósul meg: pl. helyi piac kialakítása, közös eladótér kialakítása,
termelői bolt üzemeltetése, raktárkapacitás létrehozása, fejlesztése, stb.
 közösségi marketing kialakítására kerül sor.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 építés
 gépbeszerzés
 eszközbeszerzés
 rendezvény előkészítése és megvalósítása
 képzés előkészítése és megvalósítása
 tanulmánykészítés
 marketing
2.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást
jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a térségi piaci árakhoz),
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 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).
A projektmegvalósítás során az együttműködés kereteit alátámasztó dokumentációk
közül legalább az alábbiaknak el kell készülnie:
 szervezeti és működési szabályzat,
 együttműködési és módszertani kézikönyv,
 arculati kézikönyv,
 etikai szabályzat,
 éves (rövid távú) marketing terv,
 a fenntartási időszakra vonatkozó koncepció,
 fenntarthatósági terv.
A pályázónak a csatlakozási szándéknyilatkozatokat (legalább 3 darabot) a projekt
adatlaphoz csatolnia kell.
A hálózati struktúrában csak már működő szervezetek és működő egyéni vállalkozások
és őstermelők vehetnek részt.
A hálózati tagok csatlakoznak a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz
bevezetését követően vagy közreműködnek a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).
A rendezvényköltségek a hálózat létrejöttét, illetve a térségi megismertetését szolgálják.
2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
II.
III.

Vállalkozásfejlesztés

-

2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

4.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma:

1-4 db

Támogatási intenzitás (%)
2.7. Ügyfélkör

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

60
60

65
65

Mikro-, kis- és középvállalkozás
Őstermelő

2.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/
Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.
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2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 Szándéknyilatkozat a vertikális hálózati struktúrához való csatlakozásról.
 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér
pénzhelyettesítő utalványt illetően.
 A vállalkozás működését igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat képviselő által
hitelesített másolata (az internetes e cégjegyzékből letöltött cégkivonat is elfogadott,
ami a www.e-cegjegyzek.hu. honlapról letölthető).
 Egyéni vállalkozások esetében a vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációs lap
vállalkozó által hitelesített másolata.
 Őstermelő esetében az őstermelői igazolvány őstermelő által hitelesített másolata.
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3. Számú intézkedés
3.1. HVS intézkedés megnevezése

A vállalkozások működési feltételeinek
javítása a tájegységben.

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A helyi gazdaság térnyerésének támogatása.

3.3. A HVS intézkedés leírása
Az intézkedés a tájegységi gazdasági szereplők támogatását célozza a helyi gazdaság
potenciáljának erősítése, a kapacitások bővítése, a foglalkoztatottság megtartása és növelése
érdekében. A szektorhoz tartozó mikro-, kis- és középvállalkozások növekedését nagyban
befolyásolja az elhúzódó pénzügyi válság. Az elérhető források szűkössége, elapadása nem
teszi lehetővé a fejlesztéseket, mivel ahhoz a gazdasági érintettek kevés saját erővel
rendelkeznek. Az intézkedés azon vállalkozások támogatását célozza, amelyek telephelyük
korszerűsítését, új telephely kialakítását, technológiai fejlesztést, eszközbeszerzést, termékés szolgáltatásfejlesztést, innovációs megoldások bevezetését tervezik. Az intézkedésre
működő egyéni és társas vállalkozások nyújthatnak be támogatási igényt.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 építés
 gépbeszerzés
 eszközbeszerzés
 marketing
3.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz),
 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).

Csak működő vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet.
A vállalkozás csatlakozik a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz
bevezetését követően vagy közreműködik a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).
A támogatási összeg legalább 5%-a és legfeljebb 15%-a fordítható a vállalkozás, illetve a
vállalt cél marketingjének támogatására.
Az intézkedés keretében a támogatott projektek száma:
- a térség városi rangú településein: Csornán 2-5 db, Kapuváron 2-5 db, Beledben 1-3 db.
- nem városi rangú településeken összesen: 5-10 db.
3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
IV.
V.

Vállalkozásfejlesztés

-
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3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

8.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma:

10-23 db

Támogatási intenzitás (%)
3.7. Ügyfélkör

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

60

65

Mikro-, kis- és középvállalkozás

3.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/
Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.

3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 A vállalkozás működését igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat képviselő által
hitelesített másolata (az internetes e cégjegyzékből letöltött cégkivonat is elfogadott,
ami a www.e-cegjegyzek.hu. honlapról letölthető).
 Egyéni vállalkozások esetében a vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációs lap
vállalkozó által hitelesített másolata.
 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér
pénzhelyettesítő utalványt illetően.
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4. Számú intézkedés
4.1 HVS intézkedés megnevezése

Vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés a turizmus
területén a tájegységben.

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A tájegységi kompetenciák fejlesztése

4.3. A HVS intézkedés leírása
A turizmus a Rábaköz kiemelt fejlesztési területe. A tájegység az elmúlt években a korábbi
hátrányos helyzetéből a feltörekvő térségek sorába emelkedett, amit a vendégéjszakák
számának emelkedése és a szolgáltatások bővülése egyaránt visszaigazol. Az intézkedés a
tájegység turizmusának további erősítését célozza. A fejlesztések különösen az alábbi
területeken kívánatosak:
 Szálláshely kapacitások létrehozása, meglévők bővítése, minőségfejlesztése: falusi
szálláshelyek, kereskedelmi szálláshelyek, ifjúsági szálláshelyek, kemping.
 A kerékpáros, lovas, vízi, öko- és gasztro- és a kulturális turizmushoz kapcsolódó
vonzerő- és szolgáltatásfejlesztések megvalósítása.
 A tájegység turizmusában kiemelt szerepet játszó vendéglátóhelyek
minőségfejlesztése, a kínálati profilban a helyi termékek térnyerésének elősegítése.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 építés
 gépbeszerzés
 eszközbeszerzés
 marketing

4.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást
jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz),
 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).
Csak működő szervezet és az illetékességi területen legalább két éve állandó lakcímmel
rendelkező természetes személy nyújthat be támogatási kérelmet.

A nyertes pályázó csatlakozik a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz
bevezetését követően vagy közreműködik a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).

A támogatási összeg legalább 10%-a és legfeljebb 20%-a a fejlesztés által érintett turisztikai
egység marketingjére fordítandó.
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Természetes személy esetén a magánszálláshely jegyzői nyilvántartásba vételéről szóló
igazolás csatolása a pályázat benyújtásakor

Az intézkedés keretében a támogatott projektek száma:
- a térség városi rangú településein: Csornán 1-3 db, Kapuváron 1-3 db, Beledben 1-2 db.
- nem városi rangú településeken összesen: 3-6 db.

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozásfejlesztés

-

4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

8.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma:

6-14 db

Támogatási intenzitás (%)
4.7. Ügyfélkör

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

60
100
100
100
60

65
100
100
100
65

Mikro-, kis- és középvállalkozások
Non-profit szervezetek
Önkormányzatok
Egyházak
Természetes személyek

4.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/
Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.

4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 A vállalkozás működését igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat képviselő által
hitelesített másolata (az internetes e cégjegyzékből letöltött cégkivonat is elfogadott,
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ami a www.e-cegjegyzek.hu. honlapról letölthető).
Non-profit szervezet esetében az alapító okirat képviselő által hitelesített másolata.
Egyéni vállalkozások esetében a vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációs lap
vállalkozó által hitelesített másolata.
Természetes személy esetében személyi igazolvány és lakcímkártya másolata.
Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér
pénzhelyettesítő utalványt illetően.
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5. Számú intézkedés
5.1. HVS intézkedés megnevezése

A civil szektor erősítése, a belső
együttműködés támogatása, a térségi
szerepkör növelése, működési feltételek
javítása, szolgáltatások bővítése a
tájegységben.

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

Emberi erőforrások, tájegységi kohézió
fejlesztése.

5.3. A HVS intézkedés leírása
A civil szektor működése nagy hatással van a tájegység egészére, kisugárzó képességére,
vonzerejére egyaránt. A Rábaköz lehetséges fejlődését nagyban befolyásolják azon
szervezetek, amelyek képesek a településükön túlnyúló feladatokat felvállalni és ellátni,
illetve mikrotérségi, tájegységi, vagy azon is túlmutató szerepkört betölteni. Az intézkedés
azon non-profit, civil szervezetek támogatását célozza, amelyek új funkciók betöltését,
térségi pozíció kialakítását, vagy a belső kohézió erősítését és a meglévő tevékenységek
minőségfejlesztését valósítják meg. Értékmegőrző, értékteremtő és értékfenntartó
helyzetükből adódóan speciális területeken kifejtett, a településen túlmutató közösségi célok
teljesülését, vagy saját tevékenységük minőségfejlesztését várjuk. E bővülő szerepkörüknek
megfelelően erősítik a tájegység társadalmi szövetét, továbbá serkentik a Rábaköz térségközi
integrációját.
A kérelmet benyújtó szervezetek mind a működés jobbá tételét biztosító
eszközbeszerzéseket, mind az emberi erőforrás fejlesztését szolgáló képzéseket,
rendezvényeket pályázhatnak. Ugyanakkor az intézkedésen keresztül lehetőséget kapnak új
szolgáltatások, kiadványok, együttműködések létrehozására, valamint a szervezet, illetve a
szolgáltatási profil marketingjének erősítésére is.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 eszközbeszerzés
 rendezvény előkészítése és megvalósítása
 képzés előkészítése és megvalósítása
 marketing
5.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást
jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz),
 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).
Csak működő, 2013. április 30-áig bejegyzett szervezet nyújthat be támogatási kérelmet.
A szervezet csatlakozik a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz bevezetését
követően vagy közreműködik a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).
A támogatási összeg legalább 5%-a és legfeljebb 15%-a fordítható a szervezet, illetve a
vállalt cél marketingjének támogatására.
Az intézkedés keretében a támogatott projektek száma:
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-

a térség városi rangú településein: Csornán 6-12 db, Kapuváron 6-12 db,
Beledben 2-4 db.
nem városi rangú településeken összesen: 10-20 db.

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Közösségi célú fejlesztés

-

5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

2.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma:

24-48 db
Támogatási intenzitás (%)

5.7. Ügyfélkör

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

100

100

Non-profit szervezetek

5.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/
Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.

5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 A szervezet működését igazoló, 30 napnál nem régebbi alapító okirat képviselő által
hitelesített másolata.
 Az elmúlt év (2012) beszámolója.
 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér
pénzhelyettesítő utalványt illetően.
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6. Számú intézkedés
6.1. HVS intézkedés megnevezése

Közösségi terek minőségfejlesztése és a
biztonsági feltételek javítása a tájegységben

6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés

Tájegységi kompetenciák fejlesztése

6.3. A HVS intézkedés leírása
A külső és belső közösségi terek a település arcaként jelennek meg nemcsak a térségben
élők, hanem a tájegységbe vendégként érkező turisták számára is. Az életminőség egyik
fokmérője, és a Rábaközben lakók hangulatának meghatározó eleme, hogy az itt élők milyen
módon, milyen körülmények között jutnak hozzá a helyi szolgáltatásokhoz, vesznek részt a
különböző társadalmi eseményeken. Az intézkedés a kulturális, sport, közösségi együttléttel
összefüggő helyszíneket, a településközpontokat helyezi a fejlesztés fókuszába. A pályázó
önkormányzatok kizárólag a meglévő közösségi tereik felújítására, minőségfejlesztésére,
funkcióbővítésére, biztonsági feltételek megteremtésére koncentrálhatnak. Új közösségi tér
kialakítására nincs lehetőség az intézkedés rendszerében.
A megújuló közösségi térrel összefüggésben rendezvénytámogatás is lehetséges, de ennek
betervezése nem kötelező.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 építés
 eszközbeszerzés
 rendezvény előkészítése és megvalósítása
 marketing

6.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást
jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz),
 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).
A szervezet csatlakozik a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz bevezetését
követően vagy közreműködik a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).
A támogatási összeg legfeljebb 10%-a fordítható rendezvény megvalósítására.
A támogatási összeg legalább 5%-a és legfeljebb 10%-a fordítható az ügyfél, illetve a vállalt
cél marketingjének támogatására.
Az intézkedés keretében a támogatott projektek száma:
- a térség városi rangú településein: Csornán 2-5 db, Kapuváron 2-5 db,
Beledben 1-3 db.
- nem városi rangú településeken összesen: 6-13 db.
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6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Közösségi célú fejlesztés

-

6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

8.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma:

11-26 db

Támogatási intenzitás (%)
6.7. Ügyfélkör

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

100
100

100
100

Önkormányzatok
Egyház

6.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/
Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.

6.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér
pénzhelyettesítő utalványt illetően.
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7. Számú intézkedés
7.1. HVS intézkedés megnevezése

Tájegységi, térségi marketingkommunikációs
eszközök, rendezvények létrehozása és
megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület menedzselésében. .

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

Tájegységi kompetenciák fejlesztése.

7.3. A HVS intézkedés leírása
A Rábaköz számára a 2013-as esztendő és a most megvalósuló 3. fordulós Leader kiírás
kiemelt célja, hogy a térségi kompetenciák erősödjenek, ami által a tájegység erősíteni tudja
eddigi pozícióját és fel tud készülni a következő fejlesztési időszakra (2014-2020). A térségi
integráció egyik hiányzó láncszeme a közösségi (tájegységi) marketing.
Ezen intézkedés a tájegység marketingkommunikációs versenyképességét erősíti, mégpedig
a nagy vonzerővel bíró kiemelt turisztikai rendezvények és a térségi, tájegységi szintű
marketingeszközök létrehozásán keresztül. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület a
tájegység ez idáig egyetlen térségi szintű fejlesztési szervezete. A tájegységi
menedzsmentfeladatok sorában kiemelt szereppel bír a térségi marketing, a tájegység fő
célcsoportok irányába történő értékesítése. E funkciójából adódóan kerül sor a Rábaköz
marketingkommunikációs anyagokkal történő ellátására és a tájegységen túlmutató
vezérprogramok kifejlesztése és piaci bevezetése. Ezen marketingcélok elérése igényli a
tájegységi szintű közösségi marketinget, amelynek letéteményese az Egyesület. A Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesület a tájegység egyetlen olyan szervezete, amely az egész térséget
átfogja, és kellő pénzügyi és emberi erőforrásokkal, valamint tapasztalattal rendelkezik
ahhoz, hogy az intézkedésben foglalt tevékenységeket kellő színvonalon ellássa.
A tájegységi marketing egyik kiemelt irányultsága a turizmus. A térség számára hangsúlyos
a turisztikai vezérprogramok, mint marketingeszközök megvalósítása, hiszen a Rábaköz
erőssége a turizmusban olyan területeken van meg, ahol ez a marketingeszköz kiválóan
alkalmazható: kulturális turizmus, gasztroturizmus, legendaturizmus. Az intézkedés
keretében 5-6 magas minőségi színvonalú rendezvény megvalósítását, továbbá
marketingkommunikációs eszközök létrehozását várjuk.
Az intézkedés által meghatározott marketingeszközök, mint kommunikációs és kínálati
elemek a Rábaköz számára közösségfejlesztési és egyben helyi gazdaságfejlesztési célokat is
szolgál. A térség megmutathatja értékeit az ide érkező vendégnek, miközben a helyi
szolgáltatók árbevételhez jutnak. A közösségi marketing és a turisztikai vezérprogramok
kombinált alkalmazása jótékonyan járul hozzá a tájegység pozícionálásához.
Az intézkedés keretében a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület pályázatát várjuk.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 eszközbeszerzés
 rendezvény előkészítése és megvalósítása
 képzés előkészítése és megvalósítása
 tanulmánykészítés
 marketing
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7.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást
jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz),
 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).
A kiemelt rendezvények megvalósításával kapcsolatos partnerségi szándéknyilatkozatok az
érintett önkormányzatoktól.
A létrejövő marketingkommunikációs eszközök és rendezvények tájegységi, térségi vagy
tematikus elven mutassák be a Rábaköz kiemelt értékeit, jelenítsék meg és közvetítsék a
tájegység kiemelt üzeneteit a fő célcsoportok irányába.
7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozásfejlesztés

Közösségi célú fejlesztés

7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

10.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

22.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma :

1 db

Támogatási intenzitás (%)
7.7. Ügyfél

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

100

-

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
7.8. Támogatható település /RVE 44 települése/

Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.
7.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
 Koncepcióterv a kiemelt rendezvények megvalósításával, partnerségével
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összefüggésben. (2-3 oldal A/4-es oldal)
Partnerségi szándéknyilatkozatok az érintett önkormányzatoktól.
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8. Számú intézkedés
8.1. HVS intézkedés megnevezése

Tájegységi dokumentálás és archiválás
megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület menedzselésében.

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A tájegység menedzsment funkcióinak
fejlesztése.

8.3. A HVS intézkedés leírása
A Rábaköz menedzsmentfunkcióinak fejlesztése a térség és a települések számbavételén,
alapos ismeretén nyugszik. A térség a következő fejlesztési időszakra elsősorban akkor tudja
magát helyzetbe hozni, ha képes a tájegységi szereplőket integrálni. Ezen intézkedés az
alábbi irányba kíván eredményt elérni és hatást kiváltani.
Egyrészt a tájegység dokumentálását (fotó), archiválását (történeti anyagok) valósítja meg és
ezen keresztül új projektek kifejlesztését teszi lehetővé valamennyi érdekelt számára. Az
intézkedés keretében a tájegység természeti, ökológiai, épített örökségi, kulturális,
művészeti, tájtörténeti, néprajzi, történeti dokumentációs stb. értékeinek számbavétele,
digitális rendszerezése, feldolgozása, valamint on-line módon történő közzététele valósul
meg a projekt eredményeként.
Másrészt az Akciócsoport illetékességi területébe tartozó 44 település, intézmények,
szervezetek, vállalkozások, stb. írott és korábban dokumentált anyagainak digitalizálásával
és közzétételével hozzájárulás a térség megismeréséhez, megismertetéséhez, valamint az
intézkedés keretében elvégzett feladatok elvégzésével további új projektek kifejlesztésének
segítése.
A tájegység érintettjeinek, érdekeltjeinek (önkormányzatok, civil és non-profit szervezetek,
vállalkozások, egyházak, magánszemélyek) ilyen módon történő helyzetbe hozása segíti a
térségen belüli kohéziót, támogatja a szereplők közötti együttműködéseket, hozzájárul a
későbbi közösségi és egyéni fejlesztések összehangolásához.
Az intézkedés a térség egyik fontos menedzsmentfunkcióját hivatott támogatni. A tájegység
egyetlen fejlesztési szervezete a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület. Ez a szervezet az,
amely kellő tapasztalattal rendelkezik ezen térségi funkció ellátásában. Az intézkedésben
foglalt tevékenységek elvégzése komplex feladatmegoldást jelent, amelyet az Egyesület
emberi és pénzügyi erőforrásai képesek ellátni. A projektmegvalósítás eredményei pedig
valamennyi érintett, érdekelt fél számára elérhetővé és használhatóvá válnak. Az intézkedés
keretében a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület pályázatát várjuk.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 eszközbeszerzés
 rendezvény előkészítése és megvalósítása
 tanulmánykészítés
 marketing
8.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást
jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz),
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 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).
A létrejövő Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ teljeskörűen fedje le és archiválja a
tájegység értéktárát.
Az Egyesületnek vállalnia kell, hogy az elkészült on-line felületet a térségi rendezvényeken
(legalább 3 rendezvényen a projekt befejezését követően) bemutatja és népszerűsíti. Ez
irányú nyilatkozat csatolása szükséges.

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Közösségi célú fejlesztés

-

8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

6.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

10.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma:

1 db

Támogatási intenzitás (%)
8.7. Ügyfél

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

100

-

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
8.8. Támogatható település /RVE 44 települése/

Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.

8.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
 Nyilatkozat az elkészülő Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ on-line
felületének térségi rendezvényeken történő bemutatására, népszerűsítésére
vonatkozóan.
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9. Számú intézkedés
9.1 HVS intézkedés megnevezése

A helyi gazdaság bővülését elősegítő kínálati
rendszerek megvalósítása a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében.

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A helyi gazdaság térnyerésének támogatása.

9.3. A HVS intézkedés leírása
A Rábaköz számára kiemelten fontos, hogy az eddig elért eredményekre támaszkodva
modellértékű, magas prioritású, hatásaiban jól kiszámítható fejlesztések induljanak el és
valósuljanak meg. Ennek eléréséhez a tájegység forrásfelszívó képességét, a térség
rendszerbe szervezését, a kommunikációs interakciók számának növelését, új – a tájegység
vidékfejlesztésében meghatározó – fejlesztési programok megalapozását kell biztosítani.
Jelen intézkedés az alábbi három területen tud ehhez segítséget adni. Mindhárom irány
átfogóan tud hozzájárulni a Rábaköz további fejlesztéseihez. A térség gazdasági
integrációjában mindegyik kulcskérdéssé válik a következő időszakban.
A tájegység földrajzi alapú információs rendszerének létrehozása, a Rábaköz térinformatikai
rendszerének kidolgozása jelentősen javítja a térség kínálati pozícióját. Az elkészülő
adatbázis, a szakértői háttértámogatás a térség kompetenciáját javítja, és egy új
megközelítési és cselekvési módot jelent a Rábaköz további fejlesztésének kivitelezésében.
A folyamat elvégzése meggyorsítja a tájegység környező gazdasági erőterekhez történi
integrációját.
Az intézkedés másik irányultsága a tájegység befektetés-szervezését, befektetés-ösztönzési
programját hivatott támogatni, melyet a Befektetőbarát Rábaköz Programja munkacímmel
látunk el. A térségre vonatkozó valamennyi stratégiai dokumentum megállapítja, hogy a
Rábaköz gazdasági vákuumban, két nagyobb gazdasági erőtér – melyek emblematikus
települései Győr és Sopron – között helyezkedik el. A gazdasági integráció nem képzelhető
el aktív befektetéspolitika nélkül, amelyet jelent intézkedés keretében kívánunk támogatni. A
megvalósítás során – felhasználva a tájegységi kutatások adatforrásait is – sor kerül a térség
befektetőbarát felkészítésére és konkrét aktivitások megvalósítására.
Az intézkedés harmadik irányultsága a tájegység helyi pénzének, a rábaközi tallérnak a
bevezetését, népszerűsítését kívánja lehetővé tenni. A Rábaköz közel 70 ezer ember, mintegy
4 ezer vállalkozás és 64 település otthona, működési területe. Jelentős termelői és fogyasztói
potenciál. A helyi gazdaság építésének bázisa tehát megvan. A rábaközi tallér ezen rábaközi
gazdaság kiszolgálásának lesz az eszköze. A tájegység célja az, hogy a helyi erőforrások
használatából származó jövedelmek minél nagyobb arányban a térségben maradjanak, és
ezáltal az itt élők egzisztenciája erősödjön. A pénzhelyettesítő utalványok bevezetése nem
csak szimbolikusan, hanem a csereeszköz funkcióján keresztül valóságosan is kiszolgálják
ezt a helyi gazdaságot. A rábaközi tallér pénzhelyettesítő utalvány arculatában a térség
értékeit, ismert történelmi személyiségeit vonultatja fel. A helyi pénznek jelentős marketing
szerepe is van. Segíti a térségi identitást, fejleszti az önazonosságot, és turisztikailag is
attrakciót jelent a tájegység számára. Az intézkedés keretében az utalványok
megformálásával, sokszorosításával kapcsolatos feladatok, valamint a térségi partnerség
megszervezése kap prioritást.
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Az intézkedésben foglalt területek az egész tájegység számára jelentenek előrelépést. Ilyen
módon a térségi kompetenciák és a tájegységi menedzsmentfunkciók egyaránt erősödnek.
Egy ilyen komplex és a helyi gazdaság számára ilyen horderejű tevékenység ellátása olyan
szervezet kezelésében valósítható meg, amely kellő tapasztalattal, pénzügyi és személyi
erőforrással rendelkezik. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület a tájegység mindezidáig
egyetlen térségi szintű fejlesztési szervezete. Az elmúlt öt év során a szervezet kellően
bizonyított a térségszervezésben, a térség menedzselésében. Jelen intézkedés
közösségorientált, az eredmények hasznosításában mind a 44 település érintettjei érdekeltek.
Az intézkedés keretében a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület pályázatát várjuk.
Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre
 eszközbeszerzés
 rendezvény előkészítése és megvalósítása
 tanulmánykészítés
 marketing
9.4. Támogatási kritériumok
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:
 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást
jelentsen),
 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz),
 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag).
A létrejövő on-line térinformatikai rendszer vonjon be minden rábaközi települést.
Az Egyesületnek vállalnia kell, hogy a térinformatikai rendszer használatáról tájékoztató
rendezvényeket tart a mikrotérségi központokban az érintettek részére. Ez irányú nyilatkozat
csatolása szükséges.
A Befektetőbarát Rábaköz Programja kidolgozása nem nélkülözheti egy az
önkormányzatokra és a gazdasági szervezetekre vonatkozó felmérés megvalósítását.
Az Egyesületnek vállalnia kell, hogy a befektetés-szervezési tevékenységekre, a befektetésösztönzési koncepció kidolgozásába valamennyi települést meghív. Ez irányú nyilatkozat
csatolása szükséges.
A rábaközi tallér pénzhelyettesítő utalvány bevezetése, az utalványok legyártása igényli egy
az érintett térségi szereplőkre vonatkozó felmérés megvalósítását.

9.5. A projekt besorolása
Vállalkozásfejlesztés

-

9.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

10.000.000,- Ft

Maximum támogatási összeg:

18.000.000,- Ft

A támogatott projektek várható száma:

1 db
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Támogatási intenzitás (%)
9.7. Ügyfél

Nem hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű

településen

településen

(nem LHH település)

(LHH) település)

100

-

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
9.8. Támogatható település /RVE 44 települése/

Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna,
Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud,
Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,
Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld,
Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.

9.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum
 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.
 Nyilatkozat a mikrotérségi központokban (Csorna, Kapuvár, Beled, Bősárkány,
Szany) tartandó térinformatikai munkatalálkozó megrendezésére vonatkozóan.
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a befektetés-szervezési
tevékenységekre, a befektetés-ösztönzési koncepció kidolgozásába a Helyi
Akciócsoport érintett településeit meghívja.
 Koncepcióterv a pénzhelyettesítő utalvány bevezetésével kapcsolatosan (3-4 oldal).
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6.2 Projekt adatlap

PROJEKT ADATLAP
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett

projektjavaslat benyújtásához
Ügyfél neve
Képviseletre jogosult személy
neve
Ügyfél székhelye/lakcíme
MVH regisztrációs száma
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó telefonszáma
1.1 Ügyfél minősítési kódja:
1 - Belföldi természetes személy;
2 - Mikrovállalkozás;
3 - Kisvállalkozás;
4 - Középvállalkozás;
5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás;
6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül;
7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül.
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód:
Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.
Postai levelezési címre:
Elektronikus postafiókba:
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2. Projektjavaslatra vonatkozó információk:
2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):

2.2.HVS cél megjelölése:
1. A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
2. A helyi gazdaság térnyerésének támogatása.
3. A tájegységi kompetenciák fejlesztése.
4. Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése.

2.3.HVS intézkedés megjelölése:
1/1. Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok,
együttműködések létrehozása, működtetése és fenntartása.

érdekközösségek,

innovatív

1/2. A helyi gazdaság vertikális szerveződésének segítése, a helyi piacok, a helyi
kínálat és a helyi kereslet rendszerbe szervezése a vállalkozások közötti együttműködés
kialakításával és közös fejlesztések megvalósításával.
2/1. A vállalkozások működési feltételeinek javítása a tájegységben.
3/1. Vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés a turizmus területén a tájegységben.
4/1. A civil szektor erősítése, a belső együttműködés támogatása, a térségi szerepkör
növelése, működési feltételek javítása, szolgáltatások bővítése a tájegységben.
3/2. Közösségi terek minőségfejlesztése és a biztonsági feltételek javítása a
tájegységben.
3/3. Tájegységi, térségi marketingkommunikációs eszközök, rendezvények létrehozása
és megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében.
1/3. Tájegységi dokumentálás és archiválás megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület menedzselésében.

77

2/2. A helyi gazdaság bővülését elősegítő kínálati rendszerek megvalósítása a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében.

2.4. Megvalósítás tervezett helyszíne(i):

2. 5. Jelenlegi helyzet leírása (max. 3000 karakter)

2.6.A tervezett projekt célja (max. 3000 karakter):

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 8000 karakter). Kérjük, fejtse
ki a fejlesztés Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való illeszkedésének módját és a
fenntartási időszakra történő vállalásait is!:
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2.8. Költségvetés
Kérem, hogy a projektjavaslathoz kapcsolódó valamennyi elszámolni kívánt kiadási tételt tüntesse fel megnevezéssel és sorszámmal alábontva
a táblázat soraiban.
Kiadási tételcsoport megnevezése
2.4 pont szerint csoportosítva

Mennyiség

Mennyis
égi
egység

Elszámolhat
ó nettó
egységár
(Ft)

Kiadási tétel
elszámolni
kívánt nettó
összköltsége
(Ft)

Kiadási tétel
elszámolni
kívánt bruttó
összköltsége
(Ft)

Megvalósítás helye
(település, utca,
házszám, hrsz.)

1. Építés
2. Gépbeszerzés
3. Eszközbeszerzés
4. Rendezvények
5. Képzés
6. Tanulmány
készítése
7. Marketing
8. Egyéb:
Valamennyi elszámolni kívánt kiadási tétel nettó
összköltsége:
Valamennyi elszámolni kívánt kiadási tétel bruttó
összköltsége:

Ft
Ft
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Megvalósítási hely
tulajdonosának
megnevezése

Megvalósítás/beszerzés
tervezett időpontja
(év, hónap)
(A projekt megvalósításának
legkésőbbi időpontja 2014.12.31.
lehet)

2.9. Ütemterv (a projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja 2014. december 31.)

2.10. Várható eredmények/indikátorok (output/eredmény/hatás) (maximum 5000 karakter)

2.11. A fejlesztés hatása a térségre (gazdasági, társadalmi, környezeti) (maximum 5000
karakter)

2.12. Fenntarthatóság – (pénzügyi, szakmai, erőforrásbeli) (maximum 5000 karakter)

2.13. Horizontális szempontok érvényesülése a projektben (pl. akadálymentesítés,
esélyegyenlőség, klímaváltozás, stb.) (maximum 5000 karakter)
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2.14. ÖSSZESÍTETT adatok:
A projekt teljes tervezett elszámolható költsége:

Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:

Ft

Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának
dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató
nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt
benyújtására jogosult.
A

Az adatlap elválaszthatatlan mellékleteit képezik az Intézkedési Tervben felsorolt, adott
intézkedésre vonatkozó csatolandó mellékletek listájában nevesített dokumentumok.
A Helyi Bíráló Bizottság döntéshozatalának nem képezik tárgyát a pályázó által kötelezően
csatolandó mellékleteken túl benyújtott dokumentumok. Azokat a Bizottság a bírálat során
nem veszi figyelembe.

Képviselő neve:
Képviselő aláírása:
(bélyegző lenyomata)
Dátum:

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény 6. és 7. §-on alapul
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6.3 Kitöltési úrmutató a projekt ötlet adatlaphoz
PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER
jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához
1.

Ügyfél adatai:

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy
esetén a teljes név.
Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján
képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns).
Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely,
magánszemély esetén az állandó lakcím.
Ügyfél adószáma: Adószámmal nem rendelkező természetes személy esetén nem releváns.
MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal,
abban az esetben kell kitölteni.
Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve.
Kapcsolattartó telefonszáma: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy
telefonszáma.
1.1.

Ügyfél minősítési kódja: Tegyen X-et a kiválasztott minősítési kód előtti négyzetbe!

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti
négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés
időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál. Kizárólag egy
értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus
cím alkalmazandó kapcsolattartásra.
2. Projektjavaslatra vonatkozó információk:
2.1. Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés rövid, átfogó megnevezése (projekt
címe).
2.2. HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés
megnevezése. Tegyen X-et a kiválasztott HVS cél előtti négyzetbe! (kizárólag csak egy cél
választható)
2.3. HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések
elérése céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. Tegyen X-et a kiválasztott HVS
intézkedés előtti négyzetbe! (kizárólag csak egy intézkedés választható, amely összhangban
van a 2.2 pontban választott céllal)
2.4. Megvalósítás tervezett helyszíne(i): A LEADER HACS illetékességi területén
található település megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztést megvalósítják.
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2.5. Jelenlegi helyzet leírása:
Építési beruházás esetén szükséges megadni, hogy az építés új építés, felújítás vagy bővítés.
Meglévő épület, építmény esetén a jelenlegi állapot ismertetése javasolt.
Gép vagy eszközbeszerzés esetén az ügyfél tulajdonában lévő hasonló gépek, eszközök
bemutatása.
A tervezett fejlesztés jelenlegi környezetének bemutatása. Helyi igények, szükségletek
ismertetése a projekt indokoltságának alátámasztására, valamint a projekt kapcsolódása a
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájához.
2.6. A tervezett projekt célja: Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program
megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiában a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület által meghatározott
célkitűzések elérését.
2.7. A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása: A konkrét fejlesztés és a
projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása.
Indokoltság: a fejlesztést indukáló problémák ismertetése, érintett területek, melyek nem
megfelelő működéséből/állapotából eredeztethető a projekt, külső hatások szerepe a projekt
indításában.
2.8. Költségvetés
Szerepeljen a projektjavaslathoz kapcsolódó valamennyi elszámolni kívánt kiadási tétel
megnevezéssel és sorszámmal a táblázat soraiban. Az építési beruházásokat
létesítményenként, a többi kiadást kiadásnemenként szükséges kifejteni. (A részletes
költségvetést a projekt adatlap mellékleteként kell elkészíteni.)
A projekt teljes költsége: az igényelt támogatás és a saját forrás összege.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a
LEADER forrásból igényelt támogatás összege.
2.9. Ütemterv
A projekt megvalósításának ütemezése, figyelembe véve azt, hogy a projekt megvalósításának
legkésőbbi időpontja 2014. december 31.
2.10. Várható eredmények/indikátorok (output/eredmény/hatás):
Az egyes tevékenységek eredménye, hozzájárulása a projekt céljaihoz.
Output indikátor: azt mutatja meg, hogy a program megvalósításához tervezett tevékenységek
hogyan valósultak meg.
Eredmény indikátor: azt mutatja meg, hogy a program megvalósítása során elvégzett
tevékenységek eredményeként a program céljai hogyan valósultak meg.
Hatás indikátor: azt mutatja meg, hogy a vizsgált program a kitűzött célokat mennyiben érte
el. Hatás indikátort a fenntartási vagy üzemeltetési időszak alatt mérhető mutatókról kell
megadni.
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2.10.A projekt gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóságának bemutatása:
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján a tervezett
fejlesztés hozzájárulása a térség gazdasági-, társadalmi-, és környezeti fenntarthatóságának
elősegítéséhez. A stratégia konkrét, jelen projekt eredményeként megvalósuló elemeinek
bemutatása.
2.11. A fejlesztés hatása a térségre (gazdasági, társadalmi, környezeti)
Nevezze meg, indokolja és amennyiben lehet, számszerűsítse, hogy milyen gazdasági,
társadalmi és környezet hatást gyakorol a fejlesztés a térségre! (Gondoljon például az
alábbiakra: épület felújítás, korszerűsítés esetén pl. üzemeltetési költségek csökkenése; a
fejlesztés működtetése során bevétel keletkezik; nő a település idegenforgalmi, gazdasági
vonzereje; a beruházás további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál; új munkahelyek
keletkeznek stb.; az elvándorlás mértéke csökken; javul a szolgáltatások színvonal; a
közösségi élet feltételei javulnak; a helyi identitás-érzés erősödik, a település vonzereje nő
stb.; a település/térség természeti értékek megőrzése, hagyományőrzés; a természetkárosítás
csökken, költség-megtakarítás a közösség számára stb.).
2.12. Fenntarthatóság (pénzügyi, szakmai, erőforrásbeli)
Mutassa be és röviden indokolja, hogy várhatóan mely költségek lesznek jelentősek a
fejlesztés megvalósítása után a fenntartási időszakban! Továbbá mutassa be ezen költségek
nagyságát és finanszírozási módját. Mutassa be, hogy a fejlesztés megvalósításával
összefüggésben milyen releváns szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Továbbá ismertesse a
beruházás révén keletkező esetleges többlet feladatainak ellátást.
2.13. Horizontális szempontok érvényesülése a projektben (pl. akadálymentesítés,
esélyegyenlőség, klímaváltozás stb.)
Ismertesse, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során az alábbi horizontális
szempontok: munkahelyteremtés/megtartás; hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása; a
fejlesztéssel érintett épület külső/belső akadálymentesítése, akadálymentes megközelítés
kialakítása; a beruházással érintett település lakosságszáma; település esetleges hátrányos
volta miként érvényesülnek.
2.14. Összesített pénzügyi adatok:
A projekt teljes tervezett elszámolható költsége: a költségnemekre kalkulált elszámolható
költségek összesítése.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: a teljes tervezett elszámolható költségből a
pályázóra vonatkozó támogatási intenzitás szerint számított összeg.
Képviselő neve, aláírása: Az ügyfél hivatalos képviselőjének neve és aláírása.
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6.4. A projekt adatlaphoz csatolandó szándéknyilatkozat
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
HVS célkitűzés: A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
Kapcsolódó intézkedések:
Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok, érdekközösségek, innovatív
együttműködések létrehozása, működtetése és fenntartása.
A helyi gazdaság vertikális szerveződésének segítése, a helyi piacok, a helyi kínálat és
a helyi kereslet rendszerbe szervezése a vállalkozások közötti együttműködés kialakításával
és közös fejlesztések megvalósításával.
Tájegységi, térségi marketingkommunikációs eszközök, rendezvények létrehozása és
megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében

Alulírott

…………………………………….,

mint

….…………………………………..

(szervezet megnevezése, továbbiakban pályázó) …………………………… (pályázó ügyfélregisztrációs

szám)

……………………………………………

(lakhely/székhely/telephely/fióktelep)
……………….…………
………………………..

…………………………..

(természetes
(természetes

személy
személy

esetén
esetén

(adószám/adóazonosító)

születési
anyja

idő
neve)

és

hely)

hivatalos

képviselője/természetes személy (megfelelő válasz aláhúzandó), másrészről alulírott
………………………………, mint ……………………………….. (együttműködő szervezet
megnevezése

vagy

természetes

személy

…………..……………………………

továbbiakban

együttműködő

partner)

((lakhely/székhely/telephely/fióktelep)

……………………….
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(adószám/adóazonosító) ……………….………… (természetes személy esetén születési idő
és hely) ……….…………………….. (természetes személy esetén anyja neve) hivatalos
képviselője/természetes személy (megfelelő válasz aláhúzandó) között, az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének keretében meghirdetett, a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület

……………………………………..

……………………………………………

támogatási

intézkedés,

területére

benyújtott

pályázat

megvalósítása érdekében együttműködést kötnek a mai napon és az alábbiak szerint:
1. A felek rögzítik, hogy jelen szándéknyilatkozat aláírásával együttműködési
kötelezettséget

vállalnak

……………………………………………………………….. (projekt megnevezése)
megvalósítására.
Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a
jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását
saját eszközeikkel is biztosítják.
2. A

szerződő

partnerek

megállapodnak

………………………………………………….

abban,
pályázóként

hogy
nyújtja

a(z)
be

……………………………………………..című pályázatát, aki egyben a pályázati
kedvezményezettje és a projekt vezetője is lesz.
3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a pályázatban meghatározott célokkal
egyetértenek, azok megvalósításában, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi
ütemtervnek és költségvetésnek megfelelően részt vállalnak, továbbá kijelentik, hogy
a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.
4. Az együttműködő partner(ek) tudomásul veszi(k), hogy a pályázó jelen megállapodást
egyoldalúan jogosult írásban felmondani, amennyiben az együttműködő partner akár
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pénzügyi, akár szakmai szempontból, akár a teljesítési határidő be nem tartásával a
projekt megvalósulását veszélyezteti.
5. A jelen Szándéknyilatkozat időtartama minimálisan a projekt üzemeltetési
kötelezettségének lejártáig szól.
A szándéknyilatkozat célja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A szándéknyilatkozat kapcsolódása a projekthez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után
aláírták.
Kelt:…………………………………………..
……………………………………
……………………………………
természetes személy/pályázó képviselője

együttműködő partner
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6.5. Nyilatkozatok
6.5.1. Pénzhelyettesítő utalvány népszerűsítéséről vagy használatáról
MVH regisztrációs szám:
Pályázó megnevezése:
Székhely/telephely:
Adószáma/adóazonosító jele:
Hivatalos képviselő neve:

Nyilatkozat
pénzhelyettesítő utalvány népszerűsítéséről vagy használatáról
Pályázott intézkedés:
Projekt címe:
Jelen nyilatkozatával alulírott pályázó vállalja, hogy a benyújtott pályázati projekt
kapcsán a Rábaközi Tallér használatát, népszerűsítését elősegítő tevékenységet kíván
folytatni az alábbi módokon.

Megállító tábla elhelyezése a projekt megvalósítási helyszínén
Az Egyesület által biztosított szórólapok kihelyezése a megvalósítás során
Elfogadóhely szerződés megkötése (forgalmazás)
A megvalósuló rendezvényen az elfogadás biztosítása
A projekthez készülő marketing anyagokon való megjelenítés
A projekt során bemutató/népszerűsítő fórum szervezése
Egyéb, éspedig:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A projekt megvalósítás során pályázó fenti vállalt tevékenységeit a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesülettel egyeztetett módon végzi, valamint azokat megfelelő módon
dokumentálja.
Kelt:
…………………………………
képviselő
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6.5.2. Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ
MVH regisztrációs szám:
Pályázó megnevezése:
Székhely/telephely:
Adószáma/adóazonosító jele:
Hivatalos képviselő neve:

Nyilatkozat
Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ népszerűsítéséről
Pályázott intézkedés:
Projekt címe:
Jelen nyilatkozatával alulírott pályázó vállalja, hogy a benyújtott pályázati projekt
kapcsán a létrejövő Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ online felületet térségi
rendezvényeken bemutatja, népszerűsíti.

A projekt megvalósítás során pályázó fenti vállalt tevékenységeit a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesülettel egyeztetett módon végzi, valamint azokat megfelelő módon
dokumentálja.
Kelt:
…………………………………
képviselő
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6.5.3. Rábaközi Térinformatikai Rendszer népszerűsítéséről
MVH regisztrációs szám:
Pályázó megnevezése:
Székhely/telephely:
Adószáma/adóazonosító jele:
Hivatalos képviselő neve:

Nyilatkozat
Rábaközi Térinformatikai Rendszer népszerűsítéséről
Pályázott intézkedés:
Projekt címe:
Jelen nyilatkozatával alulírott pályázó vállalja, hogy a benyújtott pályázati projekt
kapcsán a létrejövő Rábaközi Térinformatikai Rendszer használatáról a mikrotérségi
központokban (Csorna, Kapuvár, Beled, Bősárkány, Szany) tájékoztatót tart az érintettek
számára.

A projekt megvalósítás során pályázó fenti vállalt tevékenységeit a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesülettel egyeztetett módon végzi, valamint azokat megfelelő módon
dokumentálja.
Kelt:

…………………………………
képviselő
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6.5.4. Befektetőbarát Rábaköz Program
MVH regisztrációs szám:
Pályázó megnevezése:
Székhely/telephely:
Adószáma/adóazonosító jele:
Hivatalos képviselő neve:

Nyilatkozat
Befektetőbarát Rábaköz Program
Pályázott intézkedés:
Projekt címe:
Jelen nyilatkozatával alulírott pályázó vállalja, hogy a benyújtott pályázati projekt
kapcsán a létrejövő Befektetőbarát Rábaköz Program, befektetés-szervezési
tevékenységeire illetőleg a befektetés-ösztönzési koncepció kidolgozásába a Helyi
Akciócsoport érintett településeit meghívja.

A projekt megvalósítás során pályázó fenti vállalt tevékenységeit a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesülettel egyeztetett módon végzi, valamint azokat megfelelő módon
dokumentálja.
Kelt:
…………………………………
képviselő
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6.6. HVS módosítás elfogadásáról szóló elnökségi jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült:

2013. május 8-án megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján 4 fő elnökségi tag,
Dukai Tibor Kapuvári Járás vezetője
RVE munkaszervezet 2 fő
Hámori György elnök köszöntötte a megjelent tagokat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem volt, a jelenlevők a meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadták. /Meghívó mellékelve/
Jegyzőkönyvvezetőnek Takácsné Szakács Ilonát, hitelesítőnek Horváth Árpád Mihály
munkaszervezet vezetőt javasolta, akiket a jelenlevők egyhangúlag elfogadtak.
Ezután a levezető elnök rátért az 1. napirendi pont ismertetésére.
1. Napirendi pont
Hámori György elnök felkérte Horváth Árpád Mihály munkaszervezet vezetőt a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának hiánypótlásáról, IH javaslatok bedolgozásáról
szóló beszámoló megtartására.
Horváth Árpád Mihály elmondta, hogy a TKCS elnökének vezetésével a Munkaszervezet
elvégezte a HVS LEADER intézkedéseinek átdolgozását az IH iránymutatását, javaslatait
figyelembe véve.
A közgyűlés által elfogadott 21 intézkedés összevonásra került – 9 Intézkedést tartalmaz az új
HVS. Az Intézkedések tartalma nem változott, hanem egy intézkedésben kerülnek kiírásra a
városokra és egyéb településekre vonatkozó pályázati feltételek a támogatási kritériumokban.
Az eredeti célkitűzések nem csorbulnak.
Az IH által kért pontosításokat elvégeztük, összhangban hoztuk a támogatási kritériumokat és
csatolandó dokumentumokat, a támogatási kritériumoknál kifejtettük az indokoltságot. A
keretösszegek helyett megadtuk, hogy kb. hány pályázatot várunk az adott intézkedésre.
A projektadatlapon és a mellékelt nyilatkozatokon elvégeztük a szükséges változtatásokat, és
elkészítettük az új, még szükséges nyilatkozatokat.
Elkészítettük a HVS és az Intézkedési terv egységes szerkezetét.
Hámori György megköszönte a tájékoztatót, és kérte a hozzászólásokat.
Hámori György elnök elmondta, hogy a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése a
11/2013. (IV.09.) Közgyűlési Határozatával felhatalmazást adott az Elnökségnek az Irányító
Hatóság által kért HVS módosítások saját hatáskörben történő elvégzésére.
A feladatot a Munkaszervezet elvégezte, így az elnökségnek van felhatalmazása a javítások,
módosítások elfogadására, és az Irányító Hatósághoz jóváhagyásra történő felterjesztésre.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, Hámori György elnök kérte, aki egyetért,
elfogadja a módosított, javított HVS-t, kézfeltartással jelezze.
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Az elnökség egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(05.08.) sz. Elnökségi határozat
Az Elnökség a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület átdolgozott Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiáját és az összevonásra került Intézkedési tervet, a csatolt mellékleteket
egyhangúlag elfogadta.
Megbízta Horváth Árpád Mihály munkaszervezet vezetőt, hogy gondoskodjon a HVS
jóváhagyásra való felterjesztéséről az Irányító Hatóság felé.

2.napirendi pont
Hámori György elnök javasolta a 2. napirendi pont elhalasztását, és felkérte a
Munkaszervezetet a HVS jóváhagyásra való felterjesztésére és a kapcsolódó feladatok
elvégzésére.
Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Az ülésen több hozzászólás, javaslat nem volt, azt a levezető elnök lezárta.

kmft.

/Takácsné Szakács Ilona /
jegyzőkönyv vezető

/Horváth Árpád Mihály/
munkaszervezet vezető
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6.7. Összesítő adatlap
Összesítő adatlap
LEADER HACS neve: Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
HVS címe: A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája
Fő célkitűzések megnevezése (a sorok bővíthetőek):
1) A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek)
1/1. Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok, érdekközösségek, innovatív együttműködések
létrehozása, működtetése és fenntartása.
1/2. A helyi gazdaság vertikális szerveződésének segítése, a helyi piacok, a helyi kínálat és a
helyi kereslet rendszerbe szervezése a vállalkozások közötti együttműködés kialakításával és
közös fejlesztések megvalósításával.
1/3. Tájegységi dokumentálás és archiválás megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület menedzselésében.
2.) A helyi gazdaság térnyerésének támogatása.
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek)
2/1. A vállalkozások működési feltételeinek javítása a tájegységben.
2/2. A helyi gazdaság bővülését elősegítő kínálati rendszerek megvalósítása a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében.
3.) A tájegységi kompetenciák fejlesztése.
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek)
3/1. Vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés a turizmus területén a tájegységben.
3/2. Közösségi terek minőségfejlesztése és a biztonsági feltételek javítása a tájegységben.
3/3. Tájegységi, térségi marketingkommunikációs eszközök, rendezvények létrehozása és
megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében.
4.) Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek)
4/1. A civil szektor erősítése, a belső együttműködés támogatása, a térségi szerepkör
növelése, működési feltételek javítása, szolgáltatások bővítése a tájegységben.
Gazdaságfejlesztésre allokált forrás: 165.447.016 forint
Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás: 113.631.428 forint

_________________________
LEADER HACS elnök aláírása
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_________________________
Munkaszervezet vezető aláírása

