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1. Vezetői összefoglaló
1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe
A stratégia legfőbb feladata a természeti, gazdasági és társadalmi ÜDE-Kunság kialakítása
a LEADER Közösség területén. Az ÜDE szó jelentésében is és mozaikszóként is,
szimbólumként fog megjelenni a HACS tervezési területén, amely 2013-ra élhetőbb,
vonzóbb térséget eredményez a megújult gazdasági, társadalmi és természeti
környezetben. Ösztönzi a résztvevők egymásra utaltságának és együttműködésének
felismerését, valamint javítja a helyi gazdaság és társadalom kapcsolatát. Erősíti a helyi
kötődéseket, az identitástudatot, a Kiskőrös Térség kapcsolatrendszerét, valamint segíti a
nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázását. A természeti adottságok és
a történelmi örökségek kihasználása, ápolása és azok térségi szintű összehangolása javítja
a turizmus fejlesztését. A gazdaság minőségorientált beruházásai, a mezőgazdaság
struktúraváltása, valamint a helyi termékek magasabb szintű feldolgozásának ösztönzése,
új jövedelemforrások kialakítását eredményezi, amely a munkanélküli lakosság jelentős
részének kínál majd hosszú távú munka- és jövedelemszerzési lehetőségeket.
1.2 Főbb célkitűzések
A stratégia célja az átgondolt gazdaságfejlesztés és turisztikai koncepciók kialakításával, a
helyi identitás fejlesztésével, a térségi erőforrások összehangolásával, valamint a civil
társadalom megerősítésével együtt megvalósítani a célkitűzésekből adódó feladatokat és
intézkedéseket. Ennek érdekében a stratégiában 5 célkitűzés és 17 intézkedés
fogalmazódott meg:
A. célkitűzés: Helyi gazdaságok fejlesztése
A.1. Intézkedés: Mikrovállalkozás létrehozásának és fejlesztésének segítése
A.2. Intézkedés: Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának ösztönzése
A.3. Intézkedés: Helyi vállalkozások fejlesztése kis értékű eszközbeszerzéssel
A.4. Intézkedés: Mikrovállalkozások marketing tevékenységének segítése
A.5. Intézkedés: Helyi szereplők képzése ismeretterjesztő előadásokkal
B. célkitűzés: Falusi turizmus fejlesztése
B.1. Intézkedés: Falusi magán- és ifjúsági szálláshelyek fejlesztése
B.2. Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
C. célkitűzés: Térségi erőforrások összehangolása
C.1. Intézkedés: Térségi információs pontok kialakítása
C.2. Intézkedés: Helyi értékek feltárása és bemutatása
C.3. Intézkedés: Helyi termékek értékesítésének segítése
C.4. Intézkedés: Térségi szereplők és erőforrások adatbázisának kialakítása
D. célkitűzés: Helyi identitás fejlesztése
D.1. Intézkedés: Vidéki örökségek megőrzése
D.2. Intézkedés: Falumegújítás, fejlesztés
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E. célkitűzés: Társadalmi közösségek erősítése
E.1. Intézkedés: Hagyományok ápolásának ösztönzése
E.2. Intézkedés: Közösségépítő rendezvények szervezésének ösztönzése
E.3. Intézkedés: Rendezvényhelyszínek, kulturális színterek fejlesztése
E.4. Intézkedés: Civil műhelyek társadalmi aktivitásának erősítése
A célkitűzések az intézkedésekkel együtt olyan területekre irányulnak, amelyek a térség
helyzetére megoldást jelenthetnek, fejlesztéséhez pedig kitörési lehetőségeket
biztosíthatnak.

1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának a célja
A HVS felülvizsgálatának célja, hogy az elmúlt években történő gazdasági, környezeti és
társadalmi változásokat, valamint a HVS megvalósítása során elért eddigi eredményeket
figyelembe véve újragondolja az intézkedéseket. A helyzetelemzés alapján
megállapítható, hogy a 2007-ben elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában (HVS)
meghatározott irányelvek most is helytállóak, így a felülvizsgálat során egyrészt a
meglévő célkitűzések pontosítása, másrészt a fennálló problémákra és az új kitörési
lehetőségek hangsúlyosabb megfogalmazása volt a feladat.

1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők
A HVS felülvizsgálat során a HACS folyamatosan biztosította a nyilvánosságot:
− Hirdetményt tett közzé a 12 település önkormányzati hivatalának faliújságán,
valamint a kistérségen megjelenő újságban, amelyben tájékoztatta a lakosságot a
HVS felülvizsgálatáról, valamint a felülvizsgálatban való részvételi
lehetőségekről.
− Honlapon egy önálló almenüpont keretében folyamatos tájékoztatásokat tett közzé
a felülvizsgálat aktuális állapotáról, a beérkezett projektötletekről, valamint az
egyeztetések munkaanyagairól, melyeknél biztosította a véleményezés lehetőségét
is.
− A HVS felülvizsgálat céljának ismertetése, valamint a projektötletek gyűjtése
érdekében 3 db fórumot tartott, melyeken 23 fő vett részt.
− A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás ülésen, meghívottként tájékoztatót
tartott a kistérség polgármestereinek
− Folyamatos konzultációs lehetőséget biztosított az érdeklődők számára, a HACS
munkaszervezet irodájában, amelynek során 29 db projektötlet érkezett be.
Minden szférából érkezett be fejlesztési elképzelés az ÚMVP III. és a IV.
tengelyére vonatkozóan is. A legtöbb javaslat 17 db (59 %) a vállalkozói szféra
képviselőitől érkezett be, a civil szervezetektől 9 db (31 %), a közszférából 2 db (7
%), egyéb vidékfejlesztési szereplőtől pedig 1 db (3 %).
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1.5 A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások
A beérkezett helyi fejlesztési elképzelések és ötletek alapján az ÜDE-Kunság HACS
pontosította a stratégia célkitűzéseit, valamint konkrétabb intézkedéseket fogalmazott
meg.
A célkitűzések tekintetében az eredeti 4 célkitűzés 5-re módosult, melyben új
célkitűzésként szerepel a falusi turizmus fejlesztése, a helyi gazdaságfejlesztés és a térségi
erőforrások összehangolása célkitűzés változatlanul maradt, a helyi életminőség
fejlesztése célkitűzés helyi identitás fejlesztésére módosult, a humán erőforrás fejlesztése
célkitűzés viszont a társadalmi közösségek erősítésére változott.
Az intézkedések vonatkozásában jelentős változások történtek a megnevezésekben, mivel
a felülvizsgálat során az intézkedéseknek a HPME struktúrát kell követniük.
A helyi gazdaságfejlesztés célkitűzés keretében változatlanul maradt a mikrovállalkozások
fejlesztésének és létrehozásának a segítése, a helyi termékek fejlesztése intézkedés
kiegészült a feldolgozás és piacra jutás ösztönzésével, ide került átsorolásra a
marketingtevékenység fejlesztése, valamint a képzések támogatása intézkedés, valamint új
intézkedésként szerepel a helyi vállalkozások kis értékű (1200 euró alatti) támogatása.
Ebben a célkitűzésben szerepelt még a turizmus fejlesztése intézkedés, mely új önálló
célkitűzésként szerepel a felülvizsgált HVS-ben, melyhez két intézkedés tartozik a falusi
szálláshelyek fejlesztése, és a turisztikai szolgáltatások fejlesztése.
A térségi erőforrások összehangolása célkitűzésen belül a helyi védjegy bevezetése
intézkedés össze lett dolgozva a helyi termékek fejlesztése intézkedéssel. A térségi
rendezvények fejlesztése intézkedés átsorolásra került az új módosított társadalmi
közösségek erősítése célkitűzéshez. A térségi arculat fejlesztéséhez tartozó 3 db HPME
közül a natúrpark hálózatok fejlesztése törlésre került, a másik két HPME pedig egyenként
új intézkedésként szerepel térségi információs pontok kialakítása, és helyi értékek
feltárása és bemutatása néven. A térségi marketingfejlesztése intézkedés keretében
megfogalmazott 2 HPME közül az egyik átkerült a helyi gazdaságfejlesztés célkitűzéshez,
a másik HPME pedig új intézkedésként helyi termékek értékesítésének segítése néven
szerepel. A humán erőforrás fejlesztés célkitűzésből átsorolásra került térségi erőforrások
összehangolása célkitűzésbe a térségi szereplők és erőforrások adatbázisának kialakítása
nevű intézkedés.
A humán erőforrás fejlesztéséhez és a helyi életminőség fejlesztéséhez kapcsolódó
intézkedések többsége összevonásra és törlésre kerültek, ezért lettek új célkitűzések
megfogalmazva.
A helyi életminőség fejlesztése megnevezés, helyi identitás fejlesztésére módosult, amely
célkitűzésen belül a falumegújítás és fejlesztés, valamint a vidéki örökségek megőrzése
intézkedés változatlanul maradt. A tanyán élő emberek életkörülményeinek javítása
intézkedés összedolgozásra került a helyi termékek fejlesztése intézkedéssel, a további
intézkedések
pedig
(helyi
társadalmi-szociális
fejlesztések,
megváltozott
munkaképességűek segítse) együttesen átkerültek az új társadalmi közösségek fejlesztése
célkitűzéshez.
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A humán erőforrás fejlesztése célkitűzés megnevezése, társadalmi közösségek erősítése
célkitűzésre változott, melyeken belül a képzések, ismeretterjesztő előadások
intézkedéshez tartozó két HPME közül az egyik átkerült a helyi gazdaság fejlesztése
célkitűzéshez, a másik pedig új intézkedésként hagyományok ápolásának ösztönzése
néven szerepel. Ebbe a célkitűzésbe szerepelnek a helyi életminőség fejlesztése
célkitűzésből átsorolt és összevont intézkedések, melyek civil műhelyek társadalmi
aktivitásának erősítése néven szerepelnek, valamint a térségi erőforrások összehangolása
célkitűzésből átsorolt térségi rendezvények fejlesztése, mely kiegészítésre került a
kulturális színterek fejlesztésével. A civil műhelyek a közösségépítésben intézkedés neve
is módosításra került, így az közösségépítő rendezvények szervezésének ösztönzése
megnevezéssel szerepel.
Az intézkedések egymással is kölcsönhatásban és összhangban vannak, amelyek
egyszerre több célkitűzés megvalósítását is segítik. Az intézkedések konkrétabb
megfogalmazása jobban tükrözi a HPME-k valódi tartalmát, így könnyebb átláthatóságot
biztosít, amely hatékonyan hozzájárul a stratégia sikeres megvalósításához.

2. Helyzetelemzés
2.1 A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése
A térség általános jellemzői
Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. tevékenysége 12 települési önkormányzat
területére (Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Páhi,
Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár) terjed ki összesen 82.821 hektár területen 33.847 fő
lakosra.
A Helyi Közösség erőforrásait elhelyezkedése, infrastruktúrája és hátrányos helyzetű térséggé
történő átsorolása alapvetően meghatározza. Gazdasági életét negatívan érinti, hogy a térség
meghatározó jellegű beruházásokból kimaradt, mint például az autópálya, autóút építés, a
logisztikai beruházások. A főutak biztosítják az autópályákra jutást, de ezek állapota nem
kielégítő. Fontos szerepet tölt be a Budapest - Kelebia - Belgrád vasútvonal, azonban ez
felújításra szorul. A térség infrastruktúrája közül a közlekedés mutatja a leggyengébb
adottságot. A térségben levő településeknek csak töredéke (Kiskőrös, Soltvadkert)
rendelkezik kerékpárúttal. A települések többségének külterületei elektromos energiával való
ellátottsága nem megoldott, infrastrukturális kialakítása hiányos. A szabadidős tevékenységek
és sportolásra alkalmas infrastruktúra tekintetében a települések alacsony szintűek.
A Kistérség első ipari parkja Európai Uniós támogatással 2010-ben került kiépítésre és
átadásra Kiskőrös külterületén. A térség más ipari hasznosítású területtel nem rendelkezik. A
térség gazdasági életében a mikro- és kisvállalkozások, valamint a közel 5400 őstermelő
jelentős szerepet játszanak. Erre a struktúrára épülnek a mezőgazdasági és élelmiszeripari
tevékenységet végző cégek, amelyek alacsony hozzáadott értékű termékeket állítanak elő.
Jelentős erőforrás a változatos adottságú termőföld, amelyhez a kézimunka-igényes kertészeti
ágazatok kötődnek.
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Az akciócsoport területén lévő természeti csodák a pihenést és a kikapcsolódást, a turizmus
lehetőségeit kínálják. Erőforrásként jelenik meg térségünk idegenforgalmának alapját képező
termál- és gyógyvíz, amely mellett jelentős számban találhatóak mesterséges horgásztavak,
természetes vízfelületek, és az ezekhez kapcsolódó üdülési lehetőségek, gasztronómiai
különlegességek, valamint turisztikai szolgáltatások (horgász, kerékpáros és lovas turizmus).
A térség történelmi és szellemi értékei az Árpádkori Csonka-torony, Szent Imre legendájának
helyi vonatkozásai, a Petőfi kultusz, amelyek az idegenforgalom alappilléreit adják. A
hagyományőrzés, a vendégszeretet a térség minden településén erős, amely színes, és
látványos programok hordozója. Gazdasági-turisztikai problémaként jelenik meg a
kihasználatlan szállás- és vendéglátóhely kapacitás, mely mellett kevés a falusi turizmushoz
kapcsolódó minőségi magánszálláshely, a diák- és ifjúsági szállás.
A helyi turizmus szereplői nem fordítanak kellő hangsúlyt szolgáltatásaik bemutatására,
megismertetésére. Nagy problémát jelent, hogy térségünk szolgáltatóinak többsége nem
rendelkezik bemutatkozó anyagokkal, prospektusokkal. Nincs a turisták számára olyan
ingyenes kiadvány, amely a térség összes településének látnivalóit és program ajánlatait
tartalmazza. Az idelátogató fiatal korosztály számára nincs szervezett kulturális szórakozási
lehetőség. Ennek megoldását szolgálná az egész térséget bemutató turisztikai kiadványok,
prospektusok kiadása, illetve egy olyan internetes oldal üzemeltetése, amelyen a turisztikában
résztvevő szolgáltatók és szállásadók elérhetőségei, adatai, valamint a programajánlatok
népszerűsítése lehetővé válna.
A mezőgazdasági, főleg szőlő- és gyümölcstermesztést végző vállalkozók versenyszelleme,
szakértelme, a mindennapos termelési és piaci alkalmazkodása hasznos tapasztalatai
eredményeként termelői csoportosulások jöttek létre. Példaértékűvé vált a térségben működő,
három elismert TÉSZ és egy Termelői Csoport, mivel ezek közvetlen kapcsolatot alakítottak
ki a termelők és a piaci szereplők között, segítve ezzel a versenyképesség növelését, valamint
a termék magasabb szintű feldolgozásával a munkahelyteremtés növekedését.
A térség mezőgazdasági jellegét erősíti a 60-as évektől a gimnázium mellett működő
kertészeti szakközépiskola, amely az országban először indított el vincellérképzést. Országos
viszonylatban elsők között 33 tagintézménnyel 2007-ben létrejött a Kistérségi Egységes
Iskola.
Nem megfelelő azonban a kis- és középvállalkozások közötti együttműködés, amely gátja a
fejlődésnek és a meglévő kapacitások eredményesebb kihasználásának. A feldolgozó ipar
további fejlesztésére is szükség lenne. A térség fontos feladata, a minőség és a marketing
tevékenység fejlesztése, ösztönzése, valamint a helyi termékek, szolgáltatások
versenyképességének és piacra kerülésének segítése.
A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzői, földhasználati módok:
Földrajzilag a Duna-Tisza Közi Homokhátságon, közigazgatásilag a Dél-alföldi Régióban,
azon belül Bács-Kiskun megye közepén a Kiskőrösi kistérség egységében helyezkedik el.
Az akciócsoport területe három fő természeti zónára tagolható, melyek mindegyikében
jelentős természeti értékek találhatók:
- Szikes zóna a terület nyugati határzónája, mely a folyószabályozás előtt a Duna mélyártéri
területe volt.
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- A mélyártéri zónához a homokhátság peremén átmeneti zónaként csatlakozik a hajdani
összefüggő turjánvonulat felszabadult láncolata, a lápos-turjános zóna, melynek jelentősebb
tagjai: a Kurjantó, Kolon-tó, Kis- és Nagy Csukástó és a keceli Örjeg.
- Buckás-homokos zóna, amely a legnagyobb kiterjedésű terület a tervezési körzetben.
Az ÜDE-KUNSÁG területének 30-40 %-a védett. A védelem alatt álló élőlények egyedszáma
megyei szinten a legnagyobb arányú, több településen meghaladja a 10 %-ot. A Kiskunsági
Nemzeti Park kétharmadát az UNESCO Bioszféra Rezervátummá nyilvánította, amelybe a
Kistérségben elhelyezkedő Kolon-tó is beletartozik.
A kiskőrösi Turjános és császártöltési Vörös-mocsár Természetvédelmi területek a növény- és
állatvilág gazdag választékát rejtik. Két kiemelkedően fontos érzékeny természetvédelmi
terület található a Dunavölgyi sík,- és a Tisza homokhátsági vízgyűjtője. 11 településünket
érinti a Natura2000 hálózat, 31.372 ha kiterjedésben. A Natura 2000 területekkel
kapcsolatosan kiemelt jelentőségű, hogy különleges madárvédelmi területtel településeink
2/3-a, különleges természet megőrzési területtel ½-e és kiemelt jelentőségű különleges
természet megőrzési területtel 7/12-e rendelkezik.
Minden település területe a Duna vízgyűjtőterületén fekszik. Két legfontosabb felszíni
vízfolyás a Kiskunsági-főcsatorna és a Dunavölgyi-főcsatorna. A vízgazdálkodási rendszer
rosszul kezelt elemei miatt térségünkben nagy gondot okoz a belvíz és aszály problémája.
Akasztó, Kecel és Kiskőrös egyes területei a 49/2001 Kormányrendelet szerint nitrát érzékeny
területnek minősülnek.
A talajok hasznosításukat tekintve főleg a közepes és gyenge minőségű szántók, erdők,
valamint a szőlő-, gyümölcsös besorolást kapták. A valamikori Duna ártér mélyebb területeire
meszes-szódás, szikes talajok a jellemzők, ezeken extenzív állattartás folyik. A láptalaj és a
réti talaj közé ékelődve előfordul homok és futóhomok is, amely a korai gyümölcs, szőlő és
spárga termesztés kiváló helyéül szolgál.
A hulladékgazdálkodás minden településen megoldott a Homokhátsági regionális szilárd
hulladékgazdálkodási rendszer, illetve az Izsáki Hulladékgazdálkodási rendszer tagja.
Demográfiai helyzet
A hátrányos helyzetű Kiskőrösi Kistérség 15 településéből 12 a tervezési területünkhöz
tartozik, amelyből Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Páhi és Tázlár,
hátrányos helyzetű, össznépességük 18.698 fő.
A HACS területéhez három városi jogú település tartozik. A városok egy 10 km-es sugarú
körben az 53-as főút mentén helyezkednek el, amely kedvező lehetőséget kínál a közös
fejlesztésekre és a különböző gazdasági – kulturális együttműködésekre.
Kecel, amelynek területe 11.448 ha, lakossága 9004 fő, amely évek óta folyamatosan csökken
az elvándorlások következtében. A helység lakóinak nemzetiségi kötődése főként magyar, de
cigány (2,0%) és német (0,3%) kisebbségek is találhatóak.
Soltvadkert, amelynek területe 10.886 ha, lakossága 7744 fő, lakóinak nemzetiségi kötődése
magyar, cigány (0,7%) és német (0,7%) kisebbségek is találhatóak.
Kiskőrös 14332 fő lakosával és a térség legnagyobb és legrégibb városa, valamint a kistérség
központja címet is magáénak tudhatja. A településre jellemző, hogy több különböző
nemzetiségi csoport is megtalálható: cigány 1,4%; német 0,7%; szlovák 3,1%; szlovén 0,1%;
ukrán 0,1%, amelyek közül a cigányok, németek és a szlovákok alapítottak kisebbségi
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önkormányzatot. A város a külterületén élő 1.325 fővel kapcsolódott a LEADER
közösséghez.
A térséghez 9 község tartozik:
Akasztó község Solt és Kiskőrös között helyezkedik el az 53-es főút mentén. Térségünk
legnagyobb községe a 6.488 ha területével és a 3.534 fő lakosságával. A helység lakóinak
nemzetiségi kötődése a magyarok mellett cigány (0,7%) és román (0,1%).
Császártöltés Kecel város és Hajós között 8.206 hektáron terül el. Lakossága 2603 fő,
amelyből jelentős a német kisebbség (25.8%).
Csengőd az 53-as főútvonaltól 6 kilométerre, északkeletre helyezkedik el, területe 4.889 ha.
Lakóinak száma 2.284 fő, amelynek közel negyede tanyákon él. Településen megtalálható a
cigány (1,9%), német (0,3%), szlovák (0,1%) kisebbségek.
Imrehegy a térség legkisebb települése, amelynek területe 7031 ha, lakossága 747 fő. Keceltől
5,5 km-re, Kiskunhalas irányába helyezkedik el. Kisebbségi csoportok a településre nem
jellemzőek.
Kaskantyú Kiskőröstől 11 km-re helyezkedik el. Területe 5.828 ha, lakossága 1.021 fő,
amelyből 21% tanyákon él. Cigány (0,3%), német (0,6%) és szlovák (0,4%) kisebbségek
találhatóak a településen.
Páhi területe 3.896 ha, lakossága 1.259 fő. Kiskőröstől tizenhárom kilométerre helyezkedik el.
A lakosság 23%-a él tanyákon, elenyésző német kisebbség (0,2%) jellemzi a települést.
Soltszentimre Csengőd és Fülöpszállás között 4.449 hektáron terül el, lakossága 1.347 fő,
amelynek 2,3%-a szlovák kisebbségű.
Tabdi Kiskőröstől 9 km-re fekszik. Területe 2.139 ha, lakossága 1.190 fő, amelyből 0,3%
cigány kisebbség.
Tázlár, Soltvadkerttől 10 km-re helyezkedik el, területe 7.338 ha. Az 1780 fő lakossága között
megtalálhatóak a cigány (0,7%) és szlovák (0,2%) kisebbségek.
Megállapítható, hogy a HACS területén a szlovák, a német és a cigány nemzetiségűek aránya
jelentős, amelyek hagyományainak, értékeinek ápolása feladatot is jelent. E nemzetiségiekhez
sok helyi, kistérségi és országos kulturális rendezvény kapcsolódik, amely vonzó az
idelátogatók számára is. A cigányság felzárkóztatása, foglalkoztatása a térség számára nem
megoldott, de a sokszínű kultúrájuk (tánc, zene) idegenforgalomba történő bevonása segíthet
e probléma megoldásában.
A térség állandó népességből a 0-14 évesek 14%-ot, a 15-17 évesek 4%-ot, a 18-59 évesek
59%-ot, 60 év feletti lakosok 23%-ot tesznek ki. A népesség 48%-a férfi, 52%-a nő. Az aktív
népesség a térségben kb. 68%. Az országos átlaghoz hasonlóan a térségre is jellemző az
elöregedő lakosság, valamint megfigyelhető a települések lélekszámának éves szinten kb.
0,5%-os csökkenése, amit egyrészről a halálozások számánál alacsonyabb születésszám,
másrészről a lakosság elvándorlása indokol.
Megállapítható, hogy az aktív korú lakosok számának folyamatos csökkenésének megállítása
a térség számára kiemelt feladatot jelent. A társadalom elöregedése, valamint az alacsony
jövedelmezőség a térség szociális ellátórendszerére a jövőben is nagy terhet ró. A Kunsági
Akciócsoportunknak a térség gazdasági életére vonatkozó célkitűzése az elvándorlás
megállítása, amelyet a munkahelyteremtés és a jövedelmezőség növelésének elősegítésével
kívánunk előmozdítani.
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Gazdasági környezet
Az ÜDE-KUNSÁG területén 2863 aktív vállalkozás található. A vállalkozásokat
szektoronként vizsgálva megállapítható, hogy az aktív vállalkozások több mint 30%-a
kereskedelemmel foglalkozik. A feldolgozóipar részesedése 15 %, illetve az ingatlanügyletek,
gazdasági szolgáltatás szektorban lévő vállalkozások részesedése 15%, a mezőgazdaságé
pedig 8 %-os részesedést mutat. A 12 településből 7-re a mezőgazdaság, erdő,- hal,vadgazdálkodás a jellemző, 5 településen a feldolgozó ipar aránya a magasabb.
A két legnagyobb arányú szektor mélyebb vizsgálatakor kitűnik, hogy a feldolgozóipar a
mezőgazdasági ágazatra épül (borászat, gyümölcsfeldolgozás), a feldolgozóipar pedig
kapcsolódik a könnyűiparhoz (csomagolóanyagok, műanyag termékek gyártása). Így a térség
nagyon erősen mezőgazdasági termeléstől függ.
A foglalkoztatási viszonyokat a gazdasági környezet alapvetően meghatározza. Ezt tükrözi a
foglalkoztatottság szektorok szerinti alakulása is. A mezőgazdaság foglalkoztatási adataiban
nem jelenik meg az őstermelői tevékenység, pedig a termelés jelentős hányadát az őstermelők
valósítják meg. Az 5392 regisztrált őstermelő egy része főállású tevékenységként végzi a
termelést, így önfoglalkoztatóként növeli a foglalkoztatottak létszámát. A többi őstermelő
azonban kiegészítő tevékenységként gazdálkodik. Sajátos, az időszakos foglalkoztatás
viszonylag magas mértéke, mivel a sok kézimunkát igénylő kertészeti kultúrák telepítési,
gondozási és betakarítási munkákat csak alkalmi munkavállalókkal tudják megoldani. Fontos
feladat lehetne a térség munkanélküli lakosságának csoportba való szervezése és központi
kiajánlása a mezőgazdasági igénymunkák hatékonyabb és szervezettebb elvégzése érdekében.
Ez a foglalkoztatás bővítését eredményezhetné.
A térségben a vállalkozások számát és azok foglalkoztatási létszámát vizsgálva
megállapítható, hogy az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások jelentik a döntő többséget, amely
megközelítőleg 86 %. A 10-19 fős vállalkozások száma kb. 1 %-ot, a 20-49 főt foglalkoztató
vállalkozások 0,5 %-ot és az 50-249 főt foglalkoztató vállalkozások száma alig 0,3 %.
A térségben a többi térséghez képest nagyon erős a vállalkozói kedv és erős a versenyszellem,
amely a vállalkozásfejlesztést szolgálja. A kapacitások összehangolásának, az
együttműködéseknek és az együttgondolkodásnak a hiánya gátolja a hatékonyabb és
jövedelmezőbb közös célú fejlesztések megvalósulását. A térségi erőforrások összehangolása
nagyobb volumenű vállalkozások létrejöttét segítené, valamint új és magasabb hozzáadott
értékű áruk előállításával segítené azok piacra jutását. E cél megvalósítása több ember
számára nyújtana foglalkoztatást.
A térségben a munkanélküliségi mutató jelenleg 11,04 %-os, amely növekvő tendenciát
mutat, de még így is az országos átlag alatt marad. A térségben Soltszentimrén (13,95%),
Imrehegy (12,84%), Kecelen (12,65%) tapasztalható a legmagasabb munkanélküliség. A
munkanélküliségi mutató Kiskőrösön (8,09%) és Tabdin (8,99%) a legalacsonyabb. A
térségben a nyilvántartott álláskeresők száma 2600 fő körül mozog, amelynek 55%-a 180
napon túl nyilvántartott álláskereső.
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A HACS területén lévő községekben az általános iskolai végzettségű (38%) és a szakmunkás
végzettségű (32%) nyilvántartott álláskeresők aránya a jelentős. Korösszetétel szerint a
munkanélküliség nem mutat lényeges eltérést, ugyanis a 21-25 éves korúaknál közel 15%, a
26-50 éves korosztályoknál 11-13% között mozog a nyilvántartott álláskeresők aránya. Az
álláskeresők közül minden 10. fiatal pályakezdő.
A magasabb végzettségű fiatal munkaerőt a mikrovállalkozások és a mezőgazdasági termelés
nem tudja képzettségüknek megfelelően alkalmazni, így a diplomás, pályakezdő
munkanélkülieknél az elvándorlás (munkalehetőség keresés) folyamata indult be. Megoldás
lehetne olyan szakképzés elindítása, amely az új beruházások és a piaci igények szükségleteit
jobban kielégítené, amely gátolná a helyi munkaképes munkaerő elvándorlását. Ezt az igényt
a Kecelen és Kiskőrösön működő szakképző intézmények ki tudnák elégíteni.
Társadalmi környezet
A HACS területén közel 300 bejegyzett civil szervezet működik, amelyek jelentősen
meghatározzák e szféra társadalmi aktivitási szerepét. Az aktivitást az is bizonyítja, hogy a 18
tevékenységi besorolás közül a térségben 14 típus megtalálható. A sporttevékenységet,
valamint szabadidős és hobbitevékenységet folytató szervezetek száma 98, amely a civil
szféra 33,4%-a. A települések non-profit szervezetei hagyományosan részt vállalnak az
értékteremtő, értékmegőrző oktatási és kulturális tevékenységekben is, amelyet bizonyít az
oktatási, valamint a kulturális tevékenységű szervezetek nagy aránya (24,8%) is. Ezek mellett
kisebb arányban működnek szociális tevékenységet (7,8%); polgári védelmi, tűzoltási
tevékenységet (6,5%); szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenységet (6,5%);
egészségügyi
tevékenységet
(3,7%);
környezetvédelmi
tevékenységet
(2,7%);
településfejlesztési tevékenységet (2,0%); közbiztonság-védelmi tevékenységet (0,7%);
kutatási tevékenységet (0,7%); politikai tevékenységet (0,3%) és egyéb tevékenységet
(10,9%) folytató szervezetek is.
A települések non-profit szervezetei hagyományosan részt vállalnak az értékteremtő,
értékmegőrző oktatási és kulturális tevékenységekben is. A térség non-profit szervezeteinek
közös problémája a szerény pénzügyi helyzetük, amely a rendszeres működési feltételeiket
bizonytalanná teszi és a pályázatok előfinanszírozását gátolja.
A civil szervezetek aktívak, de hatásuk a társadalmi folyamatokra igen gyenge. A pénzügyi
helyzetük megerősítésével javítani és segíteni tudnák a helyi társadalom szereplőinek
összefogását, működőképességét. A civil szféra nem tudja betölteni a híd szerepét a
térségben, mivel kevés aktív létszámmal rendelkezik, és működési gondokkal küszködik. A
társadalomban betöltött szerepük erősödne, ha a szakmaiságuk és érdekképviseleti szerepük
összehangolt lenne.
Közbiztonság tekintetében az akciócsoport területén mindenhol működik polgárőrség vagy
faluvédelmi/önvédelmi/vagyonvédelmi egyesület, önkéntes tűzoltóságok Kaskantyú,
Soltszentimre és Tázlár kivételével szintén működnek a településeken, rendőrség viszont csak
a városokban (Kecel, Kiskőrös, Soltvadkert) található.
A helyi piacokat minden településen tartanak, területünkön azonban rendezett, vagy kiépített
vásártérrel kevesebb, mint fele rendelkezik. A helyi újsággal a települések többsége
rendelkezik, de a térséget lefedő szerkesztőségek száma három.
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Művelődési Központtal minden település rendelkezik. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT) 3 településen (Akasztó, Csengőd, Imrehegy) található. Közösségi, oktatási,
fejlesztési célú tevékenységekhez, kiállításokhoz, fedett és szabadtéri kulturális
rendezvényekhez szükséges helyszínekkel a térség településeinek mindegyike rendelkezik,
amelyeknek többsége korszerűtlen, állapotuk miatt felújításra, eszközeik korszerűsítésre
szorulnak.
A térségben évente kb. 600 kulturális rendezvényt tartanak, ilyenek például a különböző
állandó és ideiglenes kiállítások, hagyományőrző falunapok és országos fesztiválok.

2.2 A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség
A LEADER Helyi akciócsoport és a térség szereplői közötti partnerség már a tervezés során
elindult és eredményes alakult. A Közösség megalakulásakor 3 (üzleti, civil és köz) szféra
képviselői működtek együtt, mely eredményeként, már a 2008 májusában megtartott első
ülésen, 82 taggal megalakult az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. A Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kidolgozása során a Tervezői csoport tagjai jó munka-, és
személyes kapcsolatba kerültek egymással. Ezen kapcsolatok a későbbiekben sem szakadtak
meg, hiszen a felülvizsgálatok során ugyanazok a személyek segítik tapasztalataikkal a HACS
munkáját.
A stratégiában megfogalmazott jövőkép megvalósításában részt vevő stratégia partnerek,
maguk a pályázók, akik önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, és magánszemélyek
egyaránt lehetnek. A LEADER elvekhez, valamint a térség fejlődésére vonatkozó fő
célkitűzések megvalósulásához elengedhetetlen a helyi partnerség erősítése, az alulról jövő
kezdeményezések, ötletek és információk figyelembe vétele, valamint a közösségépítő
tevékenységek ösztönzése.
A helyi partnerség, valamint a közösségépítés ösztönzése érdekében a HACS az alábbi
tevékenységeket látja el:
- ügyfélszolgálatot tart minden munkanapon
- honlapot üzemeltet, melyet folyamatosan új információkkal frissít
- elektronikus levélben tájékoztatja tagjait és az ügyfélnyilvántartásban szereplő
partnereit az aktuális pályázatokról, illetve az azokat érintő rendeletek és közlemények
megjelenéséről
- a benyújtási időszakot megelőzően tájékoztató fórumokat tart a támogatási és
kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan
- segítséget nyújt a támogatási és kifizetési kérelmek összeállításában
- HVS előrehaladásának és végrehajtásának értékelése során biztosítja a nyilvánosságot,
mely során beérkezett fejlesztési igényeket, projektötleteket figyelembe veszi a
stratégia felülvizsgálata során.
- biztosítja rendezvényeken, kiállításokon, expókon való részvételt
A HVS-ben megfogalmazott célok eléréséhez, és a jövőkép megvalósulásához a helyi
partnerek két féleképpen járulnak hozzá:
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1. Projekteket valósítanak meg, mellyel fejlesztik a térséget, valamint javítják a helyi
életminőséget.
2. Fejlesztési elképzeléseikkel, ötleteikkel hozzájárulnak, hogy a pályázatok ténylegesen
a helyi igényekre alapuljanak és szolgálják a közösség érdekeit.
2.3 A LEADER megvalósítás során elért eredmények áttekintése
A Kunsági LEADER Közösség Hely Vidékfejlesztési Stratégiájának (HVS) megvalósítása
2008 októberében kezdődött el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III.
tengely jogcímeinek megjelenésével, mely keretében támogatási kérelmet lehetett benyújtani
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, turisztikai tevékenységek ösztönzésére,
falumegújítás és fejlesztésre, valamint vidéki örökségek megőrzésére.
Az ÚMVP III. tengely első támogatási időszakban 35 db kérelem érkezett be, melyek közül 4
db mikrovállalkozás fejlesztés, 1 db turisztikai fejlesztés, 2 db falumegújítás, és 1db vidéki
örökség nyert támogatást, melyek eredményeit a mostani felülvizsgálat során már figyelembe
lehet venni.
2009 decemberében, az ÚMVP III. tengely második támogatási időszakában 30 db kérelem
érkezett be. Ezeknél a kérelmeknél még nem született döntés, így azok értékelésénél csak a
pályázói aktivitás vehető figyelembe.
2009 novemberében folytatódott a HVS megvalósítása az ÚMVP IV. tengelyének, azaz a
LEADER program megjelenésével. Az első időszakban a 14 LEADER intézkedés közül csak
7 intézkedés került kiírásra, melyre összesen 35 db pályázat érkezett be. Minden kiírt
intézkedésre érkezett be pályázat, viszont a jelenlegi HVS felülvizsgálat alkalmával nagyobb
hangsúlyt szükséges fordítani a fennmaradó intézkedések kiírására, kiemelten a LEADER
vállalkozás alapú fejlesztésekre.
A HVS megvalósítás során elért eredmények a kitűzött célok, prioritások vonatkozásában
tekinthetők át.
1.

prioritás: Helyi életminőség fejlesztése

A prioritás 5 intézkedése közül két intézkedésre lehetett LEADER pályázatokat, két
intézkedésre pedig III. tengelyes kérelmeket benyújtani.
A „Helyi társadalmi-szociális fejlesztések” intézkedés keretében nyolc sporttevékenységi
körrel rendelkező, működő nonprofit szervezet sporteszközeinek beszerzése került
támogatásra. A sportegyesületek sporteszköz vásárlásának támogatásával javult a
testmozgással kapcsolatos szabadidős tevékenység színvonala, valamint bővültek a diáksport
egyesületek lehetőségei. Ugyanezen intézkedésen belül két polgárőr egyesület kapott
támogatást közbiztonsági feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére. A polgárőr
egyesületek fejlesztései (térfigyelő kamera, rendszámfelismerő rendszer, éjjellátó készülékek)
hozzájárultak a hatékonyabb működés megteremtéséhez, mely által várhatóan csökken a
bűnelkövetések száma. A beérkezett pályázatok teljesítették az elvárt eredményeket.
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A beérkezett projektötletek alapján szükséges lenne azonban az intézkedés kibővítése más
tevékenységi körrel rendelkező civil szervezetek és nonprofit társaságok eszközeinek
fejlesztésére is, valamint igény mutatkozik a tevékenységükhöz kapcsolódó épületek
felújítására is. Erre a két célterületre allokált forrás 59 %-a lekötésre került, így további
források allokálására lenne szükség, az igények kielégítése érdekében.
A „Tanyán élő emberek életkörülményeinek javítása” intézkedés keretein belül a tanyán élő
gazdaságok alternatív, közműpótló, megújuló energiát hasznosító kisléptékű infrastruktúra
fejlesztésekhez lehetett támogatást igénybe venni. Az előzetes nagy érdeklődés ellenére a
célterületre egyetlen pályázat érkezett, mivel a gazdálkodók az alacsony igénybe vehető
támogatás miatt nem merték felvállalni az egyéni vállalkozóvá válást. A nyertes pályázó egy
kecskefarm energiaellátását oldotta meg egy szélerőmű kiépítésének segítségével. Az
intézkedés végrehajtásának tapasztalatai alapján nagyobb projektméret biztosításával lenne
célszerű újból megnyitni, valamint igény mutatkozna a helyi termékek feldolgozásához
szükséges eszközök és épületek felújításának támogatására is.
A „Falumegújítás, fejlesztés” intézkedés keretében az első körben beérkezett 3 db támogatási
kérelem közül kettő nyert támogatást egy EU-s előírásoknak megfelelő játszótér, valamint egy
komplex faluközpont kialakítására. Az ÚMVP III. tengely keretében támogatott projektek
közül országosan az elsők között valósult meg Csengődön az európai uniós normáknak
megfelelő játszótér. 2010-ben a másik támogatott projekt is elkezdődött, mely keretében
információs táblarendszer került kiépítésére, valamint a település parkjában új pihenőesőbeállók készültek el. Az intézkedés elérte a célját, mert javultak a településképek és uniós
normáknak megfelelő játszóterek épültek. Az alacsony pályázatok száma, valamint a csekély
9 %-os forrásfelhasználás ellenére, továbbra is igény mutatkozik az önkormányzatok részéről
az ilyen intézkedésű pályázatok benyújtására.
A „Vidéki Örökségek megőrzése” intézkedés keretében 3 pályázat érkezett be, melyek közül
egy tanösvény kialakítása nyert pályázatot. A támogatás révén pihenőhelyek, információs
táblák és egy kilátó is kialakításra került a tanösvény útvonala mentén. Az alacsony
pályázatok száma, csekély 8 %-os forrásfelhasználást eredményezett, de továbbra is igény
mutatkozik az önkormányzatok részéről az ilyen fajta pályázatok benyújtására
2. Prioritás: Térségi erőforrások összehangolása
A prioritás négy intézkedése közül két intézkedésre lehetett benyújtani LEADER
pályázatokat:
A Térség marketingjének fejlesztése” intézkedésen belül a vállalkozások, gazdálkodók
számára a helyi termék bemutatását, népszerűsítését szolgáló, legalább kistérségi szintű
rendezvényekhez, kiállításokon való részvételhez kapcsolódó marketing tevékenységét
kívántuk ösztönözni. Ebben a jogcímben két eredményes pályázattal kisfilmek, műsoros
DVD-k, szóróanyagok, kiadványok, saját logóval ellátott ajándéktárgyak készítése került
támogatásra. Felmerült igényként, hogy nemcsak helyi termékek marketingtevékenységének
támogatására lenne szükség, hanem a közösségi területén székhellyel rendelkező és működő
más vállalkozások, szolgáltatók marketing tevékenységének segítésére is. Indokolt lenne az
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intézkedés kibővítése, annak érdekében, hogy minél több vállalkozásnak lehetősége legyen
fejleszteni marketing tevékenységét.
A „Térségi rendezvények fejlesztése (kulturális, szakmai)” intézkedés keretében állandó
szabadtéri rendezvényhelyszín fejlesztésére nonprofit szervezetek és önkormányzatok vettek
igénybe támogatást. A támogatás elérte a célját, mivel technikai eszközök beszerzésével és a
helyszínek infrastrukturális fejlesztésével a településeken magas színvonalú rendezvényeket
tudnak tartani. A jogcím az önkormányzatok körében vált népszerűvé, amelynek kapcsán
nyolc nyertes pályázat valósult meg és az allokált források 56 %-a került felhasználásra. Az
intézkedés kibővítésére több ötlet érkezett be, mely szerint nemcsak rendezvények, hanem
állandó kiállítások helyszínének fejlesztésére is szükség lenne. Az újabb fejlesztési célok
megvalósításához, valószínűleg további források hozzárendelésére lesz szükség.
3. Prioritás: Humán erőforrás fejlesztése
A prioritás négy intézkedésén belül két intézkedésre lehetett LEADER pályázatokat
benyújtani.
A „Képzések és ismeret-terjesztő előadások” intézkedés keretében hagyományőrző-,
kézműves-, környezetismereti-, készségfejlesztő táborok szervezésére csak hátrányos helyzetű
településről érkezett be két pályázat, amelyek támogatásra is kerültek. A már megvalósított
Jurtatábort nagy siker övezte a gyerekek körében, a másik nyertes projekt még megvalósításra
vár. Az intézkedés elérte célját, mivel lehetőséget biztosított a hagyományok megismerésére
és ápolására. További források allokálása nem szükséges, mivel az allokált forrás 28 %-a
került csak felhasználásra, amely elegendő a mutatkozó igények kielégítésére.
A „Civil műhelyek a közösség építésében” intézkedésben a kulturális, történelmi és
hagyományőrző szabadtéri rendezvények támogatása célterületre lehetett pályázatok
benyújtani. Támogatásra került a hagyományőrző falunapok mellett, valamint az első
alkalommal megrendezésre kerülő, két helyi termékeket népszerűsítő fesztivál is. A
megtartott rendezvények elérték az elvárt eredményeket, mely szerint biztosították a kulturált
szórakozást és a szabadidő hasznos eltöltését. A helyi termékeket bemutató rendezvények,
eredményesen példát mutattak a közös népszerűsítés tekintetében.
4. Prioritás: Helyi gazdaság fejlesztése
A prioritás három intézkedésén belül két intézkedésre lehetett III. tengelyes kérelmeket
benyújtani.
A „Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének segítése” intézkedés keretében az
első kiírás során a beérkezett 19 db támogatási kérelemből négy darab került támogatásra
közel 130.000 Euró értékben, mely az allokált források 14 %-a. A támogatás keretében
megvalósult egy szódaüzem technológiai fejlesztése, egy kétirányú vállalkozásfejlesztés során
kialakítása került a felnőtt képzést segítő oktatóterem és autójavító műhely eszközbeszerzése,
egy építő- és tüzelőanyag értékesítésével foglalkozó Tüzép telep létrehozása, és egy induló
asztalosműhely tevékenységének megkezdéséhez szükséges eszközbeszerzése. A második
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kiírás során is 15 db kérelem érkezett be. Erre az intézkedésre folyamatos igényt mutatnak a
pályázók, ami indokolja, hogy az allokált források továbbra is megmaradjanak.
A „Turizmus fejlesztése” intézkedés keretében az első kiírás során 10 támogatási kérelem
került benyújtásra. Egy kérelem került támogatásra, amely keretében egy 10 fős falusi
szálláshelyet alakítottak ki. A második kiírás során 12 db kérelem került benyújtásra, mely
során a szálláshelyek kialakítása mellett több turisztikai szolgáltatás fejlesztésére is pályáztak.
A beérkezett igények az intézkedésre allokált források megtartását indokolják.
A HVS-ben megfogalmazásra kerültek olyan intézkedések is, melyek egyéb fejlesztési
forrásokra (operatív programokra) vonatkoznak. Ezek közül az intézkedések közül 2010-ben
megvalósult a kistérség első ipari parkja, valamint pályázatot nyertek Akasztó-Kiskőrös, és
Kecel-Soltvadkert települések között kerékpárutak kialakítására is. Fontos figyelembe kell
venni ezeket az intézkedéseket is, mivel ezek a fejlesztések növelik a stratégia
megvalósításának eredményességét.
2.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága
A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy a 2007-ben elkészített Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiában (HVS) meghatározott irányelvek most is helytállóak, így a felülvizsgálat során
az intézkedések pontosítására van csak szükség.
A HVS felülvizsgálatát során figyelembe vette az elmúlt években történő gazdasági és
társadalmi változásokat, valamint a HVS megvalósítása során elért eddigi eredményeket,
melyek alapján indokolttá vált az intézkedések átgondolása. A beérkezett helyi fejlesztési
elképzelések és ötletek alapján az ÜDE-Kunság HACS pontosította a célkitűzéseket, valamint
konkrétabb intézkedéseket fogalmazott meg.
Az elmúlt években bekövetkező gazdasági válság miatt a helyi vállalkozások
jövedelmezősége, versenyképessége, néhány esetben a működése is veszélybe került. A nehéz
gazdasági és pénzügyi körülmények miatt a vállalkozásoknak nehézséget okozott a
foglalkoztatás megtartása is, mely sok esetben létszámcsökkentéssel járt. A gazdasági
változások miatt az elmúlt években tovább növekedett a munkanélküliség, így a felülvizsgálat
során is a helyi vállalkozások fejlesztése, a munkahelyteremtés, és - megtartás maradt a fő
célkitűzés. A gazdasági szereplők pénzügyi és a hitelfelvételi nehézségeit figyelembe véve
kell kialakítani a projektméreteket. Az ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése
jogcím keretében csak a források 14 %-a került lekötésre az első körben, így ezen a jogcímen
még jelentős forrás áll a meglévő vállalkozások fejlesztésére, valamint újak létrehozásának,
melyet továbbra is legfontosabb célnak tekintünk. LEADER program továbbra is segíti a
vállalkozások marketing tevékenységének fejlesztését és javítani kívánja a termékek piacra
jutásának feltételeit, valamint egy új intézkedéssel a helyi vállalkozásokat segíti kis értékű
(1200 euró alatti) fejlesztéssel. Ismeretterjesztő előadásokkal segíti az újszerű helyi
kezdeményezések megvalósulását és népszerűsítését.
A térség mezőgazdasági jellege miatt továbbra is fontos szerepet kap a stratégiában a
mezőgazdaságból élők megélhetésének biztosítása. Az elmúlt években a mezőgazdaság
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jövedelmezősége csökkent, így fontos célkitűzés ösztönözni a gazdálkodókat más
jövedelemkiegészítő tevékenységek végzésére. A stratégiában így kiemelt LEADER
intézkedés lett a helyi termékek feldolgozásának és értékesítésének ösztönzése, valamint új
célkitűzésként szerepel a turisztikai tevékenységek (szálláshelyek és szolgáltatások)
fejlesztése is. A III. tengely turisztikai tevékenységek ösztönzésére a források 9 %-a került
lekötésre, így ebben a jogcímben még jelentős források állnak a turisztikai szolgáltatók
rendelkezésére.
A turisztika és a gazdaság fejlesztése érdekében indokolttá vált, hogy a térségi erőforrások
összehangolása nagyobb hangsúlyt kapjon, mivel a térségben található természeti, kulturális
és történelmi értékek nincsenek megfelelően feltérképezve, bemutatva, és összehangolva. A
III. tengely vidéki örökségek keretében a források 10 %-a került csak felhasználásra, de a
beérkezett igények továbbra is szükségessé teszik, hogy a megmaradt forrást megtartsuk e
jogcímen. A HACS kiadványokkal támogatja a helyi értékek feltárását, és bemutatását.
Tervezi, hogy egy kistérségi szintű adatbázis létrehozásával, valamint információs pontok
kialakításával tovább segíti a térségi erőforrások összehangolását és a térségi szereplők több
szintű együttműködését.
A vidéki települések népességének folyamatos csökkenése miatt a stratégia felülvizsgálatánál
fontos célkitűzés maradt a vidéki környezet fejlesztése is, mely az itt élők életkörülményeinek
kedvezőbbé válását szolgálja, amely a vállalkozók és a turisták számára is vonzóbb
környezetet teremthet. A III. tengely falumegújítás és fejlesztés jogcím keretében további
lehetőségeket kínálunk, a faluközpontok fejlesztésére, játszóterek kialakítására, mivel az első
kiírás során csak a források 9 %-a került lekötésre.
A vidéki környezet fejlesztése mellett változatlanul szükség van a helyi társadalom
erősítésére, melyben a civil szervezetek aktivitása elengedhetetlen. A stratégia felülvizsgálata
során a civil szervezetek erősítése nagyobb hangsúlyt kap, így az intézkedés kibővítésre kerül.
A LEADER intézkedések között változatlanul szerepel a közösségépítő rendezvények és
hagyományőrző táborok ösztönzése. A beérkezett igények miatt szükségessé válik a
rendezvényhelyszínek mellett, a kulturális színterek fejlesztésének segítése is.
A HVS megvalósulása során az eddig elért eredmények alapján az allokált források
módosítása az ÚMVP III. tengely vonatkozásában nem indokolt, mivel a rendelkezésre álló
forrás 10 %-a került csak felhasználásra. Az első körben megnyitott 7 db LEADER
intézkedések közül 3 db közösségi célú fejlesztéshez, 2 db rendezvények támogatásához, és 2
db vállalkozás alapú fejlesztéshez kapcsolódott, mely során a források 14 %-a került
lekötésre. A LEADER pályázatok esetében jelentős források maradtak a kihasználatlan
célterületek miatt, így a források átcsoportosítása, összevonása indokolttá vált. A második
kiírásban nagyobb hangsúlyt kapnak a gazdaságfejlesztési célterületek, melyekre a LEADER
források fele allokálva lesz.
A HVS felülvizsgálata során megfogalmazott célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedések
megvalósításához szükséges forrás allokációt és a megfelelő projektméretet a HACS
biztosítani tudja a térségi szereplők számára.
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2.5 SWOT elemzés
Erősségek

Gyengeségek

-

Mezőgazdaság, mint húzóágazat

-

Helyi termékek sokszínűsége

-

Kedvező természeti adottságok

-

Többféle turisztika szolgáltatás

-

Térségben jelentős a
hagyományőrzés

-

Gazdag kulturális és történelmi
örökség

-

-

Térség termékeinek és megítélésének
negatív propagandája (Arany
Háromszög)

-

Együttműködés hiánya a termékek
piacra jutása és értékesítése terén

-

Vállalkozások nem fordítanak kellő
hangsúlyt a marketing
tevékenységükre

-

Helyi termékek térségi szintű
feldolgozásának összehangolása
hiányzik

-

Alacsony szintű a termékfeldolgozás

-

Turisztikai erőforrások
kihasználatlansága

-

Nincs a térség értékeit összefogó,
népszerűsítő kiadvány, információs
bázis

-

Korszerű rendezvényhelyszínek,
kulturális színterek hiánya

-

A központok állapota és a környezet
ápoltsága nem kielégítő

-

A társadalmi és civil szervezetek
működésének bizonytalansága,
eszközállományuk elavultsága

Sok a társadalmi szervezet

Lehetőségek

Veszélyek

-

Pályázati lehetőségekkel nő a
vállalkozói kedv és a foglalkoztatás

-

Bonyolult pályázati rendszer miatt
csökken a pályázói aktivitás

-

2010-ben megvalósult ipari park

-

Infrastruktúra fejlesztések elmaradása

-

Helyi termékek turisztikai célú
hasznosítása

-

Mezőgazdaság jövedelmezősége
tovább csökken

-

A helyi piacok fejlesztése, a térségi
termékek értékesítéséhez

-

Fiatalok elvándorlása folytatódik

-

Tovább csökken a lakosságszám

-

Helyi termékek iránti kereslet nő

-

Gazdasági válság utóhatásai

-

Falusi turizmus iránti érdeklődés
növekedése

-

Egyedülálló gyógy- és termálvíz
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3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
3.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:
A stratégia legfőbb feladata a természeti, gazdasági és társadalmi ÜDE-Kunság kialakítása a
LEADER Közösség területén. Az ÜDE szó jelentésében is és mozaikszóként is,
szimbólumként fog megjelenni a HACS tervezési területén, amely 2013-ra élhetőbb, vonzóbb
térséget eredményez a megújult gazdasági, társadalmi és természeti környezetben. Ösztönzi a
résztvevők egymásra utaltságának és együttműködésének felismerését, valamint a gazdaság és
a helyi társadalom kapcsolatának javítását. Erősíti a helyi kötődéseket, az identitástudatot, a
Kiskőrös térség kapcsolatrendszerét, valamint javítja a nemzetközi együttműködésben rejlő
lehetőségek kiaknázását. A természeti adottságok és a történelmi örökségek kihasználása,
ápolása és térségi szintű összehangolása javítja a turizmus fejlesztését. A gazdaság
minőségorientált beruházásai, a mezőgazdaság struktúraváltása, valamint a helyi termékek
magasabb szintű feldolgozásának ösztönzése, új jövedelemforrások kialakítását eredményezi,
amely a munkanélküli lakosság jelentős részének kínál majd hosszú távú munka- és
jövedelemszerzési lehetőségeket.
A stratégia célja az átgondolt gazdaságfejlesztés és turisztikai koncepciók kialakításával, a
helyi identitás fejlesztésével, a térségi erőforrások összehangolásával, valamint a civil
társadalom megerősítésével együttesen valósíthatók meg.
Az Ügyes Dolgos Emberek (ÜDE) megújuló és megerősödő gazdasági környezetet
teremtenek azáltal, hogy növelik a termékek feldolgozottságának szintjét, így annak
hozzáadott termelési értékét, fejlesztik gazdasági és szolgáltatási tevékenységüket, javítják
versenyképességüket,
jövedelmezőségüket.
Hangsúlyt
fektetnek
termékeik
minőségbiztosítására, különösen a helyi termékek tekintetében. Az intézkedések
hozzájárulnak a foglalkoztatás megtartásához, a fiatalok helyben tartásához és a hátrányos
helyzetűek esélyteremtéséhez, valamint új munkalehetőségeket teremtenek. A térségi
erőforrások összehangolásával a vállalkozások felismerik az egymás és a térségi szereplők
közötti együttműködés jelentőségét, valamint a marketing tevékenység szükségességét. A
vidéki lakókörnyezet fejlesztésével az itt élőknek kedvező környezetet teremt és erősíti a helyi
lakosok identitástudatát. A civil szervezetek megerősödése, a társadalmi szerepüket és a
szociális környezetre gyakorolt hatásuk megújítását eredményezi. A turisztikai szolgáltatások
fejlesztésével, valamint a természeti és kulturális örökségek megőrzésével Üdülést, Derűt és
Egészséget (ÜDE) biztosít a térségbe látogató vendégek számára. A helyi és térségi
rendezvények szervezése, a lakosoknak és a térségbe látogatóknak biztosít programokat,
valamint lehetőséget kínál a térség értékeinek, termékeinek bemutatására, amely elősegíti az
ÜDE-Kunság kialakítását.
3.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez:
A helyzetelemzésben bemutatott erőforrások, adottságok, problémák szorosan illeszkednek a
meghatározott 5 fő fejlesztési célkitűzéshez, valamint a 17 intézkedéshez.
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A célkitűzések az intézkedésekkel együtt olyan területekre irányulnak, amelyek a térség
helyzetére megoldást jelenthetnek, fejlesztéséhez pedig kitörési lehetőségeket biztosíthatnak.
Mindezeket körbefogja a stratégia fő célja és jövőképe a gazdasági, társadalmi és természeti
ÜDE-Kunság kialakítása a LEADER Közösség területén.
A helyzetelemzés alapján elsődleges célkitűzésként a helyi gazdaság fejlesztése került
megjelölésre, mivel az elmúlt években folyamatosan nő a munkanélküliség aránya, valamint a
fiatalok elvándorlása. A gazdasági válság következtében sok vállalkozásnak a foglalkoztatás
megtartása, valamint versenyképesség fenntartása is problémát okozott. A térség erősen függ
a mezőgazdasági ágazattól, mely jövedelmezősége folyamatosan csökken, ami
veszélyeztetheti a megélhetést. A mezőgazdaság jövedelmezőségének fenntartásához szükség
lehet a gazdálkodási szemlélet változtatására (pl. zöld gazdaság), melyhez megfelelő
színvonalú képzéseket, ismeretterjesztő előadásokat kell tartani.
A helyi gazdaság fejlesztése terén a Közösség célja, hogy javítsa a térség fenntartható
fejlődését, a népességmegtartó erejét, a lakosság megélhetési és jövedelemszerző lehetőségeit.
A megfogalmazott intézkedésekkel ösztönözni kívánja a helyi termékek magasabb szintű
feldolgozását és piacra jutását biztosító fejlesztéseket, amely segíti a jövedelemforrások
kiegészítését. Hangsúlyt kíván fektetni a termékek népszerűsítésére, valamint a
minőségorientált új gazdasági beruházások megvalósítására a munkahelyteremtés érdekében.
Segíteni kívánja a meglévő vállalkozások - kiemelten az egyéni- és mikro vállalkozások fejlesztését is a versenyképesség növelése érdekében. Az intézkedések új munka és
jövedelemszerzési lehetőségeket teremtenek, mely javítja a munkanélküliségi adatokat,
valamint hozzájárul a fiatalok helyben tartásához és a hátrányos helyzetűek
esélyteremtéséhez. A helyi vállalkozások kis értékű eszközbeszerezése, valamint a
mikrovállalkozások marketing tevékenységének segítése növeli a vállalkozók
versenyképességét és jövedelmezőségét. Az intézkedések ösztönzik a helyi termékek
feldolgozását, értékesítését a mezőgazdasági szektor erősítése érdekében.
A térség sokszínű természeti adottságai, a tárgyi és történelmi öröksége, segíti a helyi
termékekre alapozott turisztikai tevékenység és a falusi turizmus fejlesztésének fontos
célkitűzését, melynek érdekében a Közösség feladata, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat
és megfelelő minőségű magán- és ifjúsági szálláshelyek kialakítását ösztönözze, amely új
kiegészítő jövedelemforrást biztosít az itt élők számára.
A helyzetelemzésből megállapítható, hogy a térségben található természeti, kulturális és
történelmi értékek nincsenek megfelelően feltérképezve, összehangolva, és bemutatva. Nem
áll rendelkezésre egy olyan információs adatbázis, mely megfelelő tájékoztatást ad a térség
erőforrásairól. Ezeknek az értékeknek, és a legösszetettebb erőforrásoknak, térségi szintű
összehangolása szintén fontos célkitűzése a Közösségnek, mely gazdasági és turisztika
szempontból is segítheti a térség fejlődését. A térségi erőforrások összehangolásával
kapcsolatos intézkedésekkel a vállalkozások felismerik az egymás és a térségi szereplők
közötti együttműködés jelentőségét, valamint a közös megjelenés és marketing tevékenység
szükségességét.
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Fontos célkitűzés, hogy a vidéki lakókörnyezet fejlesztésével, valamint a természeti és
kulturális ökörségek megőrzésével, hagyományok ápolásával fejlődjön a helyi szereplők
identitás tudata, mely hozzájárulna a fiatalok helyben tartásához, a térség népességmegtartó
képességének növekedéséhez. Az intézkedések célja, hogy olyan településkép, lakókörnyezet
alakuljon ki, mellyel nemcsak a helyi életminőség javul, hanem a település vonzereje mind
gazdasági mind turisztikai szempontból növekedjen. A települések többsége nem rendelkezik
olyan piactérrel, mely lehetőséget biztosítana a helyi termékek értékesítéséhez. Szükséges
fejlesztési cél a helyi piacterek kialakítása, a meglévők fejlesztése, hogy a helyi termékek
értékesítési feltételei javuljanak.
A térség erősségei közé tartozik, hogy nagyon sokféle tevékenységet végző civil szervezet
működik a településeken, akik fontos szerepet töltenek be a közösség építésében. A térségben
működő civil szervezetek közös problémája, a szerény pénzügyi helyzetük, mely
működésüket bizonytalanná teszi. A Közösség célja, hogy az intézkedésekkel megerősítse a
civil társadalmat, javítsa társadalmi aktivitásukat, szerepüket, tevékenységüket. A társadalom
és a közösségek erősítésében fontos szerepet játszanak a rendezvények. A térségben évente
több rendezvényt, fesztivált, kiállítást tartanak, melyek megtartásához nem minden esetben
állnak rendelkezésre korszerű eszközök, valamint a helyszínek is felújításra szorulnak. Az
intézkedések segítik olyan rendezvényhelyszínek és kulturális színterek kialakítását, mely
akár országos szintű rendezvények, kiállítások megtartását is lehetővé teszi. Ösztönözni
kívánja a térség történelmét, hagyományát, kultúráját bemutató közösségépítő rendezvények,
táborok tartását, mellyel erősödik a térségi szereplők és a különböző társadalmi közösségek
partnersége, ami jelentősen meghatározza és javítja a térség közhangulatát.
A fenti célkitűzések, kitörési pontok megfogalmazásakor a 2005-ben készült Kistérség
Komplex Fejlesztési Program nyújtott stratégia irányvonalakat. E tervnek köszönhetően a
LEADER program elkészítésénél, már jól érzékelhetőek voltak a fejlesztésre és erősítésre
váró gazdasági, társadalmi területek, melyeket a mostani felülvizsgálat során is figyelembe
vett a Közösség.
A LEADER csakis akkor fejti ki az elvárt hatást, ha azokat egymásra építve, és egymás
eredményeit erősítve valósítanak meg. A Közösség fő célja, hogy a tervezési területen egy
élhetőbb, vonzóbb ÜDE térséget teremtsen, amely jobb gazdasági, társadalmi és természeti
környezetet eredményez.
3.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fő célkitűzései:
A. célkitűzés: Helyi gazdaságok fejlesztése.
A vállalkozások versenyképessége, jövedelmezősége a gazdasági válság következtében
csökkent, mely során nehézségeket okozott a foglalkoztatás megtartása, valamint a termékek
hozzáadott értékének növelése is. A térség mezőgazdasági jellegéből adódóan nagyobb
hangsúlyt kell fordítani a helyi termékek feldolgozására és értékesítésére. A célkitűzéshez
megfogalmazott intézkedések a helyi mikrovállalkozások létrehozását, fejlesztését, a helyi
termékek feldolgozását és azok piacra jutását, valamint a marketing tevékenységek
ösztönzését, a kis értékű eszközbeszerzéseket, valamint a helyi szereplők képzését célozza
meg.
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B. célkitűzés: Falusi turizmus fejlesztése.
A térség természeti adottságai és kulturális örökségei a turizmus megfelelő kialakításának
lehetőségét kínálják. A falusi turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása biztosíthatná az itt
élők jövedelem kiegészítését. A célkitűzés intézkedései a falusi magán- és ifjúsági
szálláshelyek fejlesztését, valamint a turisztikai szolgáltatások magasabb színvonalú
kialakítását és új típusú megjelenését célozza meg.
C. célkitűzés: Térségi erőforrások összehangolása.
A térségben található természeti, kulturális és történelmi értékek nincsenek megfelelően
feltérképezve és bemutatva. A helyi termékek értékesítése, piacra jutása nehézkes. A
célkitűzés intézkedései a helyi termékek értékesítésének segítése, a térségi szereplők és a
termékek, valamint a turisztikai értékek bemutatását szolgáló kiadványok létrehozását,
valamint a közösségi településeinek összehangolt információs adatbázisának kialakítását
célozza meg.
D. célkitűzés: Helyi identitás fejlesztése.
A községek népességmegtartó ereje folyamatosan csökken, melynek megfordításához
elengedhetetlen a vidéki lakókörnyezetet fejlesztése. Az identitástudat erősítéséhez szükség
van a természeti és kulturális örökségek megőrzésére és ápolására. A célkitűzésben
megfogalmazott intézkedések a természeti és kulturális örökségek megőrzését, a vidéki
környezet fejlesztését célozzák meg, mely révén növekszik a település vonzereje és
népességmegtartó ereje, amely kihat a gazdasági és turisztikai élet fejlődésére.
E. célkitűzés: Társadalmi közösségek erősítése.
A civil szervezetek fontos szerepet játszanak a társadalmi életben, viszont működésüket
szerény pénzügyi helyzetük lényegesen nehezíti. A közösségépítéshez, a civil műhelyek
erősítéséhez, valamint a társadalmi szereplők találkozásához és a partnerség kialakításához
elengedhetetlen a helyi rendezvények tartása. A célkitűzés intézkedései a civil szervezetek
megerősítését, közösségépítő rendezvények és hagyományőrző táborok tartását, valamint
kulturális színterek fejlesztését célozza meg.
3.4 A Helyi vidékfejlesztési Stratégia intézkedései:
A. célkitűzés: Helyi gazdaság fejlesztése
A1. intézkedés: Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának ösztönzése
Helyzet/Adottság: A térség gazdaságszerkezete egyoldalú, főleg a mezőgazdaságra épül. A
térséghez tartozó települések természetes környezete és változatos termő talajai lehetőséget
nyújtanak a sokféle kertészeti növény előállítására, amelyek jelentős értékeket testesítenek
meg, és igen sok lehetőséget kínálnak, főleg az elsődleges helyi terméket feldolgozók
körében. Kevés a működő vállalkozások száma az élelmiszeriparban.
Probléma/Lehetőség: A megtermelt helyi termékek alacsony feldolgozottsági szinten
kerülnek értékesítésre, mivel tőkehiány miatt nem tudnak létrejönni új vállalkozások, illetve a
meglévők fejlesztése nehézkes. Külterületen vagy tanyán lévő gazdálkodások feltételei nem
kellően biztosítottak a közmű infrastruktúra hiánya miatt. Nem megfelelő a helyi termékek
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reklámozása, népszerűsítése és értékesítése sem, így azok vásárlását nem részesítik előnyben
más termékekkel szemben.
Megoldás: A helyi termékeket előállító vállalkozások, gazdálkodások létrehozása és
fejlesztése érdekében támogatni kell gépek és modern technológiai eszközök beszerzését, a
gazdasági tevékenységgel érintett épületek, épületrészek korszerűsítését, valamint a
kisléptékű infrastruktúra fejlesztést a megújuló energiaforrások kiépítésével. A helyi termékek
piacra jutásának ösztönzéséhez szükséges a marketing tevékenység segítése is.
Eredmény: A helyi termékek feldolgozásának valamint marketing tevékenységének
ösztönzésével nő a helyi termékek feldolgozottsági szintje és kereslete, amely segíti a
vállalkozások fejlődését és jövedelmezőségét, valamint hozzájárul a foglalkoztatottság
növekedéséhez. A helyi termékek iránti kereslet várhatóan 10 %-kal növekszik.
Jogcím: LEADER- Vállalkozás alapú fejlesztés
Témakör: 411 versenyképesség
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
A2 intézkedés: Helyi vállalkozások kis értékű fejlesztése
Helyzet/Adottság: A közösség területén a vállalkozások 98 %-a egyéni vállalkozóként, vagy
mikrovállalkozásként működik.
Probléma/Lehetőség: Az Egyéni vállalkozók és a néhány fővel működő mikrovállalkozások
alacsony tőkeerejük miatt nem tudnak kellő forrást fordítani tevékenységük fejlesztésére.
Nagyobb pályázatokhoz nem tudnak megfelelő önerőt biztosítani.
Megoldás: Támogatni kívánjuk az 1-5 fővel működő egyéni vállalkozások és
mikrovállalkozások tevékenységének fejlesztését eszközök beszerzésével, gazdasági épületek
korszerűsítésével, felújításával.
Eredmény: A fejlesztés hozzájárul, hogy legalább 15 vállalkozás tevékenységének
színvonala javul, ezáltal növekszik a versenyképessége és jövedelmezősége.
Jogcím: LEADER- Vállalkozás alapú fejlesztés
Témakör: 411 versenyképesség
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
A3 intézkedés: Mikrovállalkozások marketing tevékenységének segítése
Helyzet/Adottság: A térségben közel 3000 működő vállalkozás található, melyek
tevékenységüket tekintve nagyon sokrétűek. A Közösség területén a legtöbb nemzetgazdasági
ágban tevékenykedik vállalkozás.
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Probléma/Lehetőség: A vállalkozások nem fektetnek kellő hangsúlyt, vagy nem tudnak kellő
forrást biztosítani termékeik, szolgáltatásaik, tevékenységük népszerűsítésére.
Megoldás: A vállalkozások piacra jutásának, és az előállított termékek értékesítésének
javítása érdekében segíteni szükséges a marketing tevékenységük fejlesztését szóróanyagok
készítésével, honlapok kialakításával.
Eredmény: A vállalkozások marketing és reklám tevékenységének segítésével növekszik a
térség versenyképessége, valamint javul a vállalkozások értékesítésből, szolgáltatásnyújtásból
származó jövedelme.
Jogcím: LEADER- Vállalkozás alapú fejlesztés
Témakör: 411 versenyképesség
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
A4 intézkedés: Helyi szereplők képzése ismeretterjesztő előadásokkal
Helyzet/Adottság: Térségünk természeti adottságai és a településen gazdálkodók,
vállalkozók részéről felmerült az igény az ökológiai gazdálkodásra, valamint az alternatív
energia felhasználására.
Probléma/Lehetőség: Az ökológiai (zöld) gazdálkodás elterjedésének és a megújuló energia
hasznosításának gátja a fogyasztók ismereteinek hiánya.
Megoldás: Az öko termékek és a megújuló energiaforrások megismertetése érdekében
támogatni kell a fogyasztók körében az ismeretterjesztő előadások megszervezését.
Eredmény: A térségben ismeretterjesztő képzések hatására megnő az ökotermékek és a
megújuló energiaforrások iránti kereslet.
Jogcím: LEADER- Képzés
Témakör: 413 Életminőség/diverzifikáció
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
A5 intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének segítése
Helyzet/Adottság: A Közösség területén működő vállalkozások 86 %-a 10 fő alatti
foglalkoztató kategóriába tartozik.
Probléma/Lehetőség: A mikrovállalkozások fejlesztési lehetőségei korlátozottak a nagyobb
létszámú vállalkozásokkal szemben. A gazdasági válság hatására nemcsak a fejlesztés, de a
foglalkoztatás megtartása is problémát okozott.
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Megoldás: A foglalkoztatás megtartása vagy növelése érdekében támogatni kell a
mikorvállalkozások gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzését, gazdasági
épületek építését, felújítását, korszerűsítését, kisléptékű infrastruktúra fejlesztését,
minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetését.
Eredmény: A vállalkozások fejlesztésével javul a térség foglalkoztatása, 2-3 %-kal csökken a
munkanélküliség.
Jogcím: ÚMVP, de nem LEADER
Forrás: ÚMVP- 3. intézkedéscsoport- Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének
támogatása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Páhi,
Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
B. célkitűzés: Falusi Turizmus fejlesztése
B1. intézkedés: Falusi magán- és ifjúsági szálláshelyek fejlesztése
Helyzet/Adottság: A térség települései között hiányzik a koordinált turisztikai
együttműködés. A térség településein, különösen a hátrányos helyzetű településeken kevés a
minőségi falusi szálláshely. A Közösség területén kevés a megfelelő program, valamint a
természeti adottságaink bemutatását szolgáló programok, valamint a turisztikát segítő egyéb
szolgáltatások.
Probléma/Lehetőség: A falusi szálláshelyek iránti keresletet a meglévő szálláshelyek nem
tudják minőségben és mennyiségben kielégíteni. Nem elég a vendégek igényeihez igazodó
szolgáltatás és program.
Megoldás: Támogatni kell új falusi és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi
szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítását, valamint a már működő szálláshelyek
és egységek bővítését, korszerűsítését, akadálymentesítését valamint szolgáltatásainak
fejlesztését.
Eredmény: A szálláshelyet igénybe vevő vendégéjszakák száma várhatóan a térségben 5 %kal nő a projekt indítását követő ötödik év végéig.
Jogcím: ÚMVP, de nem LEADER
Forrás: ÚMVP- 3. intézkedéscsoport- A turisztikai tevékenységek ösztönzése
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Páhi,
Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
B2. intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Helyzet/Adottság: A térség települései között hiányzik a koordinált turisztikai
együttműködés. A térségben a természet nyújtotta lehetőségek sokszínűek, az erre épülő
turisztikai szolgáltatások színvonala, mennyisége nem elégséges és a turisztikai szolgáltatások
közvetítése sem megfelelő a fogyasztók felé.
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Probléma/Lehetőség: A Közösség területén a turisztikai kínálat megismertetése országos
szinten nem propagált. A térségi szolgáltatások, szálláshelyek nincsenek összehangolva, így
nincs egymásra épülő, szervezett turisztikai kínálat.
Megoldás: ▪A szálláshelyhez nem feltétlenül kötött turisztikai szolgáltatások kiépítése, a már
működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, és ezek marketingjének fejlesztése,
különösen: a falusi, agroturisztikai, ökoturisztikai, lovas, vadászati, erdei turizmus,
természetjárás, horgászati, borturisztikai, kerékpáros és vízi turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások területén.
Eredmény: Turisztikai szolgáltatás mennyiségi és minőségi színvonala növekszik, bővül a
jövedelemszerző tevékenység és új munkahelyek teremtése várható a projekt elindulását
követő ötödik év végéig.
Jogcím: ÚMVP, de nem LEADER
Forrás: ÚMVP- 3. intézkedéscsoport- A turisztikai tevékenységek ösztönzése
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Páhi,
Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
C. célkitűzés: Helyi identitás fejlesztése
C1. intézkedés: Falumegújítás és fejlesztés
Helyzet/Adottság: A települések központjában vannak, olyan középületek és műemlékek,
melyek romosak, korszerűtlenek és rontják a települések megjelenését, a zöld területekkel
kialakított parkok száma csekély, minőségük nem megfelelő. A települések többsége nem
rendelkezik uniós előírásoknak megfelelő játszóterekkel, valamint a helyi termékek
értékesítését biztosító korszerű piacterekkel sem.
Probléma/Lehetőség: A települések központjában elhelyezkedő, valamint a turisztikai,
történelmi látványosságokhoz vezető útvonalak mentén fekvő épületek rekonstrukciója nem
megfelelő és csak részben megoldott azok környezetének kialakítása is. A faluképet rontja a
játszóterek és piacterek közvetlen környezetének elhanyagoltsága, valamint a játszóeszközök
elavultak, rossz állapotúak, esetenként balesetveszélyesek.
Megoldás: Faluközpontok kialakítása és fejlesztése érdekében támogatni kell a település
megjelenésében szereppel bíró, vagy védelem alatt nem álló épületek külső felújítását, az
azokhoz kapcsolódó zöld felületek, kerítések kialakítását. A település környezetének és
megjelenésének javítása érdekében segíteni kell a kisléptékű infrastruktúra fejlesztéseket,
különösen a közparkok, pihenőhelyek, sétautak, látvány és használati térelemek kialakítását
illetve fejlesztését. Ösztönözni kell az Uniós jogszabályoknak megfelelő játszóterek
kialakítását és fejlesztését, valamint helyi piacok kialakítását a helyi termékek értékesítésének
segítése érdekében.
Eredmény: A fejlesztésekkel javul a települések környezete, arculata és megjelenése, mely
vonzóbbá teszi a vidéki lakókörnyezetet, így növekedhet a községek lakosságmegtartó
képessége és javulhat a turisztikai eredményessége. Biztonságos játszóterek épülnek ki a
közterületeken, valamint a helyi piacok kialakításával nő a helyi termékek iránti kereslet.
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Jogcím: ÚMVP, de nem LEADER
Forrás: ÚMVP- 3. intézkedéscsoport- Falumegújítás és -fejlesztés
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár

C2. intézkedés: Vidéki örökségek megőrzése
Helyzet/Adottság: A kistérség természeti csodái közé tartozik a szikes legelők, az ősgyepek,
a lápos mocsár, az ősborókás homokbucka, valamint az ezeken élő változatos növény és
állatvilág megőrzése, amely természetes rezervátummá formálja a térséget. Kevés az
országosan védett műemlék, de sok olyan történelmi épület, műemlék van, amely alapja a
térség vidéki örökségeinek.
Probléma/Lehetőség: Természeti és történelmi emlékek állapota nem megfelelő, felújításra,
illetve rehabilitációra szorulnak. A helyi örökségek a települések és a Közösségünk számára
kihasználatlanul állnak, funkció nélküliek, látogathatóságuk nem biztosított, rossz a
megközelítésük, infrastruktúrájuk fejlesztésre szorulna
Megoldás: Az örökségek megőrzése érdekében ösztönözni kell a helyi vagy országos
védelem alatt álló építmények új funkciókkal való ellátását, külső és/vagy belső felújítását,
infrastruktúra fejlesztését, valamint a hozzá kapcsolódó zöld felületek és kerítések
kialakítását, felújítását. Támogatni kell a természeti és történelmi látnivalók állapotának
javítását, közvetlen környezetének rehabilitációját. Ösztönözni szükséges a helyi identitás
megőrzését kiadványok, táblák készítésével, útvonalak és pihenőhelyek kiépítésével, illetve
felújításával.
Eredmény: Fejlesztések eredményeképpen a vidéki örökségek felújításra kerülnek,
megközelíthetőségének és látogathatóságának biztosításával valamint az új funkciókkal való
ellátásával élénkül a történelmi és természeti értékének megóvása, erősödik a helyi identitás
tudat.
Jogcím: ÚMVP, de nem LEADER
Forrás: ÚMVP- 3. intézkedéscsoport- A kulturális örökségek megőrzése
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár

D. célkitűzés: Térségi erőforrások összehangolása
D1. intézkedés: Térségi információs pontok kialakítása
Helyzet/Adottság: A térségben csak Kiskőrösön van Tourinform Iroda, ahol az ide látogatók
információhoz juthatnak, amely meghatározott nyitva tartással üzemel.
Probléma/Lehetőség: Nincs minden településen a nap 24 órájában elérhető információs pont,
vagy irodahelyiség. A térségbe látogatók nem jutnak megfelelő tájékoztatáshoz a turisztikai
látványosságokról, szolgáltatásokról és közérdekű információkról.
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Megoldás: A HACS területén lévő települések turisztikai csomópontjain olyan nyilvános
interaktív elektronikus információs pontok (terminálok) elhelyezése, amelynek adatbázisa
tartalmazza a térség közérdekű információt (szálláshelyeit, étkezőhelyeit, turisztikai
nevezetességeit, stb.) és lehetővé teszi azok elérhetőségét.
Eredmény: A HACS területén kihelyezett információs pontok 24 órában, hálózatban
működtetve adnak közérdekű információt az ott élők és a térségbe látogatók számára, amely
így hozzájárul a települések népszerűsítéséhez.
Jogcím: LEADER- Térségen belüli szakmai együttműködések
Témakör: 411 versenyképesség
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár

D2. intézkedés: Helyi értékek feltárása és bemutatása
Helyzet/Adottság: Az Akciócsoport által lefedett térség ismertsége alacsony a gazdasági,
turisztikai, természeti és történelmi értékeinek, kulturális hagyományainak bemutatása
tekintetében.
Probléma/Lehetőség: Nincs olyan, a térséget bemutató kiadvány, amely megismertetné a
települések történelmét, nevezetességeit, kultúráját, természeti értékeit.
Megoldás: Támogatni kell olyan kiadvány készítését, mely települési és közösségi szinten
feltárja és bemutatja a térség értékeit.
Eredmény: Az Akciócsoport településeinek ismertsége nő. A kiadvány hozzájárul a térség
turisztikai és gazdasági értékeinek népszerűsítéséhez.
Jogcím: LEADER- Térségen belüli szakmai együttműködések
Témakör: 413 Életminőség/diverzifikáció
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
D3. intézkedés: Helyi termékek értékesítésének segítése
Helyzet/Adottság: A térség településein található helyi termékek nem rendelkeznek az
élelmiszerekhez kapcsolódó minőséggaranciával és nincs e termékekre vonatkozó
összehangolt piackutatás sem. Nincsenek földrajzi névvel, védjeggyel ellátott termékek.
Probléma/Lehetőség: A térség nem rendelkezik közös marketing stratégiával és ezen alapuló
térségi arculattal. Nincs, illetve kevés a helyi termékek bemutatását, népszerűsítését és
árusítását végző vállalkozás.
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Megoldás: Szükséges lenne a "kunsági termékpolcok" elhelyezése működő kereskedelmi
egységeken belül, valamint a térségi bor utak, illetve a turisztikai utak mentén. Segíteni kell a
helyi termékek értékesítését a közösség által meghatározott egységes megjelenésű
termékpolcokon és termékpontok kialakításával, ahol a tájékoztató kiadványok is elhelyezésre
kerülnének.
Eredmény: Az intézkedések a közösség teljes területére kiterjedően erősíti a szervezettséget,
ösztönzi a minőségi termelést és javítja a piaci lehetőségeket a térségben a projekt elindítását
követő harmadik év végéig.
Jogcím: LEADER- Térségen belüli szakmai együttműködések
Témakör: 411 Versenyképesség
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
D4. intézkedés: Térségi szereplők és erőforrások adatbázisának kialakítása
Helyzet/Adottság: A térségben a legtöbb egyéni-mikro- és kisvállalkozás a kereskedelem
gazdasági ágazatában tevékenykedik. Az alapanyagot termelő és a termékeket előállító
vállalkozások összehangolása információ hiányában nem megoldott, ezért az szervezetlen.
Probléma/Lehetőség: A piaci szereplők nem kellő szervezettsége és együttműködése
hátrányosan befolyásolja a helyi termékek és áruk értékesítési lehetőségét. A kereskedelem
koordinálását az információs adatbázis hiánya gátolja.
Megoldás: Támogatni kell olyan információs adatbázis létrehozását, amely térségi szinten
felméri a gazdasági szereplők számát, tevékenységeit, termék – és szolgáltatások értékesítési
körét. Feltérképezi a térség mikro- és kisvállalkozások egymáshoz kapcsolható és egymásra
épülő lehetőségeit.
Eredmény: A kistérség vállalkozóinak- és mezőgazdasági termelőinek felmérésével
elkészített adatbázis és annak működtetése hatékonyan hat a helyi termékek kereskedelmi
értékesítésének növekedésére. A termelő - és termék előállító vállalkozások közötti
együttműködés szervezettebbé és kiszámíthatóbbá válik.
Jogcím: LEADER- Térségen belüli szakmai együttműködések
Témakör: 413 Életminőség/diverzifikáció
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
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E. célkitűzés: Társadalmi közösségek erősítése
E1. intézkedés: Hagyományok ápolásának ösztönzése
Helyzet/Adottság: A térség szereplői egyre kevesebb figyelmet fordítanak a hagyományok
ápolására. A fiatalok körében nem ismertek a régi kézműves mesterségek, valamint a térségre
jellemző népi szokások.
Probléma/Lehetőség: Nincsen, vagy nagyon kevés az olyan rendezvény, illetve tábor, ahol
az itt élő emberek, gyermekek fakultatív foglalkozások keretében megismerkedhetnének a
térségre jellemző hagyományokkal. A térségben kevés a kulturális és népművészeti értékeket
és a hagyományos kézműves ipart bemutató program és kiállítás. A civilek nincsenek
bevonva a közösségfejlesztési folyamatba, valamint a hagyományőrző és a kézműves
szakmák népszerűsítésébe
Megoldás: Hagyományőrző-, kézműves-, környezetismereti-, készségfejlesztő táborok
szervezése, melyekben a résztvevők megismerik a természetet, a régi kézműves
mesterségeket, a népi hagyományokat, szokásokat, valamint fejleszthetik készségeiket.
Eredmény: A kihaló kézműves szakmák és hagyományőrző kultúra megismertetésével
segítjük a közösségek kialakulását. A jövő nemzedékének is lehetőséget biztosítunk a
hagyományok megismerésére, ápolására és azok továbbélésére, a projekt elindulását követő
ötödik év végéig.
Jogcím: LEADER- Közhasznú fejlesztések
Témakör: 413 Életminőség/diverzifikáció
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
E2. intézkedés: Közösségépítő rendezvények szervezésének ösztönzése
Helyzet/Adottság: A kulturális, történelmi és hagyományőrző szabadtéri rendezvények a
térség településeitől távol, a nagyobb városokban koncentrálódnak. A térségben lakók sokszor
a szervezés hiányában, illetve a többlet költség miatt nem tudnak részt venni a tőlük távolabb
eső kulturális rendezvényeken.
Probléma/Lehetőség: A megfelelő szintű kulturális és szórakoztató rendezvények kevés
száma nem teszi lehetővé mindenki számára a szabadidő hasznos és minőségi eltöltését. A
térség lakossága számára csak mérsékelten tudja biztosítani a magas szintű kulturált
szórakozást és a színvonalas kikapcsolódást
Megoldás: Támogatni kell azon törekvéseket, melyek magas színvonalú kulturális, történelmi
és hagyományőrző szabadtéri rendezvényeket szándékoznak a térség településeire szervezni.
Segíteni kell a kulturált szórakozást megcélozni kívánó kezdeményezéseket és támogatni kell
a civil szervezetek szervezési feladatainak sikeres megvalósulását.
Eredmény: A kulturális, történelmi és hagyományőrző rendezvények számának növekedése a
projekt kezdetétől számított harmadik év végéig.
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Jogcím: LEADER- Közhasznú fejlesztések
Témakör: 413 Életminőség/diverzifikáció
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
E3. intézkedés: Rendezvényhelyszínek, kulturális színterek fejlesztése
Helyzet/Adottság: Nincs a településeken olyan rendezvényre, kiállításra alkalmas, megfelelő
eszközökkel ellátott színtér, amely megfelelne a helyi rendezvények színvonalas
lebonyolítására, kiállítások megtartására.
Probléma/Lehetőség: Eszközök és infrastruktúra hiányában nem tudják magas szinten
bemutatni a települések történelmi, kulturális, kézműipari termékeit, népi hagyományőrző
szokásait és mesterségeit.
Megoldás: A meglévő színtereket alkalmassá kell tenni megfelelő eszközök beszerzésével és
infrastruktúra fejlesztésével, hogy a települések magas színvonalú rendezvényeket tudjanak
tartani, valamint állandó kiállításokat hozhassanak létre.
Eredmény: Az eszközök beszerzésével és a színterek kialakításával lehetségessé válik
minden településen a kulturális és történelmi hagyományok színvonalas bemutatása.
Ösztönözzük a térségen belüli közös rendezvények és kiállítások megrendezését, amely segíti
egymás megismerését és a közösségek szerveződését.
Jogcím: LEADER- Közhasznú fejlesztések
Témakör: 413 Életminőség/diverzifikáció
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
E4. intézkedés: Civil műhelyek társadalmi aktivitásának erősítése
Helyzet/Adottság: A HACS területén közel 300 bejegyzett civil szervezet működik, amelyek
tevékenysége sokszínű, hiszen 18 tevékenységi besorolás közül a térségben 14 típus
megtalálható. Társadalmi szerepük és aktivitásuk nem megfelelő, mivel anyagi
finanszírozásuk nincs kellően biztosítva, amely jelentősen gátolja tevékenységeik ellátását.
Probléma/Lehetőség: A civil szféra nem tudja betölteni a híd szerepét a térségben, mivel
kevés aktív létszámmal rendelkezik, és működési gondokkal küszködik. A társadalomban
betöltött szerepük erősödne, ha a szakmaiságuk és érdekképviseleti szerepük összehangolt
lenne. A térség nonprofit szervezeteinek közös problémája a szerény pénzügyi helyzetük,
amely bizonytalanná teszi zavartalan működésüket és rendszeres tevékenységük feltételeit,
valamint gátolja fejlesztési elképzeléseik megvalósítását.
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Megoldás: Segíteni kell a térségben működő civil szervezetek tevékenységének fejlődését
eszközök beszerzésével, valamint épületek felújításával, hogy megfelelően biztosítani tudjuk
tevékenységeik ellátását.
Eredmény: A támogatások hozzájárulnak a civil szervezetek fejlődéséhez, segíti
tevékenységük ellátását, valamint növeli társadalmi aktivitásukat.
Jogcím: LEADER- Közhasznú fejlesztések
Témakör: 413 Életminőség/diverzifikáció
Forrás: ÚMVP- 4. intézkedéscsoport- A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Települések köre: Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös,
Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár

3.5 Forrásallokáció:
Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft a 2007-2013 között az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengely intézkedéseinek megvalósítására összesen
2.930.406 €, a IV. (LEADER) tengely megvalósítására pedig 538.883 € fejlesztési forrás áll
rendelkezésre.
A fejlesztési forrás megoszlása a támogatási kérelmek/pályázatok kiírását megelőzően:
1. III. tengely: 2.930.406 €
-

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 900.000 €

-

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 705.406 €

-

Falumegújítás és fejlesztés: 725.000 €

-

Vidéki örökség megőrzése: 600.000 €

2. IV. tengely: 538.883 €
- Közösségi célú fejlesztés: 107.883 €
-

Vállalkozás alapú fejlesztés: 254.000 €

-

Rendezvény: 66.000 €

-

Képzés: 18.000 €

-

Térségen belüli szakmai együttműködés: 93.000 €

2008. október 18.– 2009. január 12. között elsőnként az ÚVMP III. tengely négy
intézkedésére (mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, turisztikai tevékenységek
ösztönzésére, falumegújítás és fejlesztésre, vidéki örökség megőrzésére) volt lehetőség
támogatási kérelmet benyújtani. A Döntéshozó Testület 306.435 € fejlesztési forrást kötött le
az első kiírási időszakban.
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2009. október 1.– 2009. november 16. között az ÚMVP IV. (LEADER) tengely célterületei is
kiírásra kerültek, melyek során pályázatot lehetett benyújtani sporteszközök beszerzésére,
közbiztonság javításához kapcsolódó eszközök beszerzésére, rendezvényhelyszínek
infrastrukturális fejlesztésére, kulturális, történelmi és hagyományőrző szabadtéri
rendezvényekre, táborok szervezésére, helyi termékek marketingfejlesztésére, tanyán lévő
gazdaságok fejlesztésére. A Döntéshozó testület 73.425 € fejlesztési forrást kötött le ebben a
pályázati időszakban.
2009. november 16.– 2009. december 20. között második alkalommal került kiírásra az
ÚMVP III. tengely négy intézkedése, mely keretében mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére, turisztikai tevékenységek ösztönzésére, falumegújítás és fejlesztésre, vidéki
örökség megőrzésére lehetett támogatási kérelmet benyújtani. A Döntéshozó Testület a
második kiírás során 455.980 € fejlesztési forrást kötött le.
A következő pályázati időszakokra az ÚMVP III. tengely intézkedéseire 2.167.991 €
fejlesztési forrás, a IV. (LEADER) tengely célterületeire pedig 465.458 € fejlesztési forrás áll
rendelkezésre, melyhez a Vidékfejlesztési Minisztérium 2011-ben plusz kiegészítő forrást
biztosított.
Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. fejlesztési forrásai a III. tengely
intézkedései esetében 30.086.434 Ft-tal, az ÚMVP IV. (LEADER) tengely célterületeinél
90.645.252 Ft-tal került kiegészítésre.
A fejlesztési források - a kiegészítő forrásokkal együtt - megoszlása a következő támogatási
kérelmek/pályázatok kiírására vonatkozóan:
1. III. tengely: 2.276.235 €
- Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: 299.624 €
-

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 540.868 €

-

Falumegújítás és fejlesztés: 717.418 €

−

Vidéki örökség megőrzése: 718.324 €

2. IV. tengely: 791.578 €
-

Közösségi célú fejlesztés: 203.274 €

-

Vállalkozás alapú fejlesztés: 510.883 €

-

Rendezvény: 23.386 €

-

Képzés: 10.793 €

-

Térségen belüli szakmai együttműködés: 43.173 €

A források intézkedésenkénti allokálása a mellékletek között az 5.2 pontban megtalálható.
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4. A helyi vidékfejlesztési stratégiával kapcsolatos intézkedések:
4.1 Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-gyűjtés:
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálat során az ÜDE-KUNSÁG
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: HACS) folyamatosan biztosította a
nyilvánosságot:
1. A HACS honlapján (www.udekunsag.hu) egy önálló almenüpontot hozott létre a HVS 2011
évi felülvizsgálatáról, mely keretében folyamatos tájékoztatásokat tett közzé a
felülvizsgálat aktuális állapotáról, a beérkezett projektötletekről, az egyeztetések
időpontjairól, témáiról, helyszíneiről, valamint azok munkaanyagairól. A honlapon
szereplő anyagok véleményezésének lehetőségét minden megjelenés esetén biztosította.
2. Térségi médiákban cikkek, értesítések jelentek meg a lakosság teljes körű tájékoztatása
érdekében:
2011. február 18-án hirdetményt tett közzé, amelyben tájékoztatta a lakosságot a HVS
felülvizsgálatának indulásáról, valamint a felülvizsgálatban való részvételi lehetőségekről.
2011. március 18-án tájékoztatta a lakosságot a HVS általános felülvizsgálatának
lezárásáról, valamint a HVS-ben megfogalmazott új célkitűzésekről és intézkedéseiről.
2011. április 29-én beszámolt a HVS felülvizsgálat második szakaszában elvégzett
tevékenységekről, valamint a tervezett LEADER célterületekről.
2011. május 27-én beszámolt a HVS felülvizsgálatának lezárásáról, valamint a várható
pályázati lehetőségekről.
3. A HACS munkaszervezet irodájában folyamatos konzultációs lehetőséget biztosított az
érdeklődők számára, amelynek eredményeképpen 29 db projektötlet érkezett be.
Fejlesztési elképzelés az ÚMVP III. és a IV. tengelyére vonatkozóan egyaránt érkezett be.
A legtöbb javaslat 17 db (59 %) a vállalkozói szféra képviselőitől érkezett be, a civil
szervezetektől 9 db (31 %), a közszférából 2 db (7 %), egyéb vidékfejlesztési szereplőtől
pedig 1 db (3 %)
4. Fórumokat tartott a projektötletek gyűjtése érdekében:
A fórumukon ismertetésre került a HVS felülvizsgálatának célja és indokoltsága, az eddigi
pályázati kiírások, valamint azok eredményei.
2011. február 23-án, Csengődön megtartott első fórumon 8 fő vett részt, akik az alábbi
javaslatokat, projektötleteket fogalmazták meg:
−

−

más tevékenységgel működő pl. hagyományőrző, kulturális egyesületeknek is
legyen lehetősége pályázni a tevékenységük fejlesztése érdekében, ne csak a
sportegyesületeknek és polgárőr egyesületeknek
a civil szervezeteknek az eszközbeszerzéseken kívül szüksége lenne működési
költségek támogatására is, mint Pl. egy sportegyesületnél versenyeztetés költsége,
vagy egy tánccsoport fellépésének költségei.
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2011. február 24-én, Kecelen megtartott második fórumon 12 fő vett részt, akik az alábbi
javaslatokat, projektötleteket fogalmazták meg:
−

a polgárőrök munkájához az eszközökön kívül szükség lenne üzemanyag
támogatásra, valamint munkaruhákra, mellényekre, felszerelésekre is.

−

a tűzoltó egyesületnél egy új szertár építésére, vagy felújításra lenne szükség.

−

más típusú vállalkozások marketing tevékenységének fejlesztésére is szükség
lenne, nemcsak a helyi termékek népszerűsítésére. Pl. egy gépjárműjavító műhely
szolgáltatásairól hirdetések feladása, szóróanyagok készítése, arculat kialakítása.

2011. február 25-én, Soltvadkerten került megtartásra a harmadik fórum, melyen 3 fő vett
részt. A fórumon az alábbi projektötlet hangzott el:
- a diáksport egyesület kerékpárokat szeretne beszerezni, mellyel a szünidőben is
biztosítanák diákok szabadidejének hasznos eltöltését.

5. Egyeztetéseket, üléseket tartott:
2011. február 17-én megtartotta a HVS felülvizsgálat indító ülését, melyen a HACS
tagsága megválasztotta a 7+1 fős Tervezői Csoportot (TCS). A Tervezői csoport tagjai a
három szféra képviselőiből lettek megválasztva az alábbi arányban: 2 fő közszféra (28%),
1 fő civil szféra (14%), 4 fő üzleti szféra (57%), +1 fő munkaszervezet-vezető. A TCS
feladata, hogy figyelembe véve az elmúlt évek gazdasági, társadalmi és környezeti
változásait újra felmérje a helyi fejlesztési igényeket és azokra olyan válaszokat
fogalmazzon meg, melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelő
fejlesztéséhez, valamint elősegíti a LEADER és egyéb vidékfejlesztési források minél
hatékonyabb felhasználását.
2011. február 23-án, az első TCS ülésen a HVS áttekintése volt a téma, mely során
megfogalmazódott, hogy a helyzetelemzésben leírtak megfelelnek a térség mostani
helyzetének, így elegendő csak a statisztikai adatok módosítása, frissítése. Megállapították,
hogy a fő prioritások most is helytállóak, viszont a konkrétabb megfogalmazás miatt
indokolt lehet a módosításuk.
2011. február 28-án, a második TCS ülésen a Helyzetelemzés elkészítéséről esett szó, mely
során megfogalmazták a térség általános jellemzőit (területnagyságot, a jelenlegi
lakosságszámot, valamint a főbb gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőket), leírásra
került a HACS területének elhelyezkedése és természeti adottságai, továbbá bemutatásra
kerültek a térség demográfiai mutatói, valamint gazdasági és társadalmi környezete.
2011. március 4-én, a harmadik TCS ülésen a HVS fő célkitűzéseinek és intézkedéseinek
meghatározása volt a téma, mely során a tervezői csoport egyszerűsítette a régi HVS
struktúráját, így átláthatóbb és konkrétabb intézkedéseket és célokat fogalmazott meg. Az
új HVS-ben 5 célkitűzés, és 17 intézkedés került meghatározásra.
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2011. március 9-én, a negyedik TCS ülésen a HVS általános felülvizsgálatának részei
(helyzetelemzés, megvalósítás során elért eredmények, helyi partnerségek bemutatása,
SWOT elemzés) kerültek véglegesesítésre, valamint megtárgyalásra kerültek a beérkezett
projektötletek is.
2011. március 11-én a HACS tagsága jóváhagyta a HVS általános részeinek
felülvizsgálatát, valamint döntött a beérkezett projektötletek HVS-hez való illeszkedéséről
is. A 29 beérkezett projektötlet közül 24 projektötlet illeszkedik a HVS-ben
megfogalmazott célkitűzésekhez és intézkedésekhez. A fennmaradó 5 projektötlet viszont
nem támogatható tevékenység fejlesztésére vonatkozott, így nem volt illeszthető a HVS
céljai közé.
2011. március 25-én, az ötödik TCS ülésen kifejtésre kerültek az intézkedések. A
helyzetelemzés és a felmerült igények alapján megfogalmazásra kerültek az intézkedések
problémái, lehetőségei, megoldási javaslatai, valamint a várható eredmények.
Meghatározták, hogy az egyes intézkedések milyen forrásból valósíthatók meg, valamint
mely településeket érinti.
2011. április 11-én, a hatodik TCS ülésen az intézkedések alapján meghatározásra kerültek
a LEADER célterületek. Megfogalmazásra kerültek a célterületekre igénybe vehető
támogatások, azok alanyi és tárgyi feltételei, a támogatás igénybevételére jogosultak köre,
a támogatás intenzitása, valamint a csatolandó mellékletek.
2011. április 18-án, a hetedik TCS ülés a tervezett LEADER célterületek
forrásallokációjának, értékelési szempontjainak és formanyomtatványainak a
megbeszéléséről szólt. Célterületenként meghatározásra kerültek a keretösszegek, a
minimális és maximális támogatási összegek, az értékelési szempontok, azok
ellenőrzésének módja, valamint a szempontként elérhető pontszámok.
2011. április 20-án, a nyolcadik TCS ülésen célterületenként meghatározásra kerültek a
LEADER kritériumok, melyek alapján eldönthető lesz, hogy a projektjavaslat illeszkedik-e
a HVS-hez.
Az elkészített célterületek, formanyomtatványok, LEADER kritériumok előzetesen 2011.
április 21-én, Szegeden az MVH Regionális Illetékességű Kirendeltségén kerültek
egyeztetésre, majd ezt követően 2011. április 28-án, Budapesten az IH és a központi MVH
képviselőivel került végső egyeztetésre.
Az egyeztetést követően 2011. május 9-án, a kilencedik TCS ülésen áttekintették az
egyeztetett célterületek, valamint megbeszélésre a HVS befejező fejezetei és mellékletei.
2011. május 25-én, a HACS tagsága jóváhagyta a TCS által felülvizsgált HVS-t, valamint az
egyeztetett LEADER célterületeket.
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4.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása
A LEADER Helyi Akciócsoport által készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
megvalósítása és végrehajtása az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft., a HACS
jogi személyiségének feladata.
A LEADER-szerű működéshez, valamint a térség fejlődésére vonatkozó stratégia
megvalósulásához elengedhetetlen a helyi partnerség erősítése, az alulról jövő
kezdeményezések, ötletek és információk figyelembe vétele, valamint a közösségépítő
tevékenységek ösztönzése.
A térségi szereplők ösztönzése, valamint a stratégia sikeres megvalósítása érdekében a HACS
az alábbi tevékenységeket látja el:
- ügyfélszolgálatot tart minden munkanapon, egy napon hosszított nyitva tartással
- honlapot üzemeltet, melyet folyamatosan új információkkal frissít
- elektronikus levélben tájékoztatja tagjait és az ügyfélnyilvántartásban szereplő
partnereit az aktuális pályázatokról, illetve az azokat érintő rendeletek és közlemények
megjelenéséről
- a benyújtási időszakot megelőzően tájékoztató fórumokat tart a támogatási és
kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan
- segítséget nyújt a támogatási és kifizetési kérelmek összeállításában
- HVS előrehaladásának és végrehajtásának értékelése során biztosítja a nyilvánosságot,
mely során beérkezett fejlesztési igényeket, projektötleteket figyelembe veszi a
stratégia felülvizsgálata során.
- biztosítja rendezvényeken, kiállításokon, expókon való részvételt
A LEADER-szerű működés érdekében a jövőben a HACS eddig végzett tevékenységein kívül
további feladatok ellátását is tervezi:
- ösztönözni kívánja térségen belüli, kívüli, illetve nemzetközi együttműködések
kialakítását
- ösztönözni kívánja a térség gazdasági és társadalmi szereplőinek partnerségét,
valamint fejlesztéseik megvalósítását
- ösztönözni kívánja hálózatok kialakítását a térség gazdasági és turisztikai fejlődése
érdekében
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5. Mellékletek
5.1 A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek:
HVS általános felülvizsgálata során végzett tevékenységek
Időpont

Helyszín

2011. február 10.

Páhi,
Művelődési Ház

Tevékenység

Résztvevők
száma

Tájékoztató a Kiskőrösi Többcélú
Kistérségi Társulás ülésén a HVS
felülvizsgálatának indulásáról

9 fő

23 fő

2011. február 17

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

Indító ülés, melyen a HACS tagsága
megválasztotta a HVS felülvizsgálatát
végző 7+1 fős Tervezői Csoportot
(TCS)

2011. február 23

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

I. TCS ülés: HVS áttekintése,
módosítási javaslatok megfogalmazása

6 fő

2011. február 23

Csengőd,
Művelődési
Központ

Fórum: Tájékoztató a HVS 2011. évi
felülvizsgálatáról, Projektötletek
gyűjtése

8 fő

2011. február 24

Kecel,
Polgármesteri
Hivatal

Fórum: Tájékoztató a HVS 2011. évi
felülvizsgálatáról, Projektötletek
gyűjtése

12 fő

2011. február 25

Soltvadkert,
Polgármesteri
Hivatal

Fórum: Tájékoztató a HVS 2011. évi
felülvizsgálatáról, Projektötletek
gyűjtése

3 fő

2011. február 28

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

II. TCS ülés: Helyzetelemzés

5 fő

2011. március 4

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

III. TCS ülés: Fő célkitűzések,
intézkedések megfogalmazása

8 fő

2011. március 9

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

IV. TCS ülés: HVS véglegesítése,
projektötletek megbeszélése

7 fő

2011. március 11

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

Döntéshozó Testületi ülés: A TCS által
felülvizsgált HVS jóváhagyása

5 fő
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2011. március 11

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

Taggyűlés: A felülvizsgált HVS
jóváhagyása, valamint döntés a
beérkezett projektötletekről

25 fő

A célterület-tervezés során végzett tevékenységek
Résztvevők

Időpont

Helyszín

2011. március 25

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

V. TCS ülés: HPME megfogalmazása

8 fő

2011. április 1

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

VI. TCS ülés: LEADER célterületek
meghatározása, feltételeinek
megbeszélése

8 fő

2011. április 18

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

VII. TCS ülés: LEADER célterületek
forrásallokációjának, értékelési
szempontjainak meghatározása

8 fő

2011. április 20

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

VIII. TCS ülés: LEADER kritériumok
meghatározása

8 fő

2011. április 21

Szeged, MVH
RIK

Előzetes célterület egyeztetés

3 fő

2011. április 28

Budapest

Célterület egyeztetés

4 fő

2011. május 9

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

IX. TCS ülés: Egyeztetett célterületek
jóváhagyása, HVS befejező
fejezeteinek megbeszélése

8 fő

2011. május 25

Kiskőrös, Luther
M. tér 1.

Taggyűlés: HVS elfogadása
(célterületekkel együtt)

Tevékenység
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száma

fő

5.2 Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció
HPME/
CÉLTERÜLET
TERVEZŐ ÉS
ELLENŐRZŐ
TÁBLÁZAT

ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

II. CÉLKITŰZÉSEK

Helyi gazdaság
fejlesztése

HPME sorszáma

01

HPME címe

III. INTÉZKEDÉSEK
(HPME)
Célterület jogcím
besorolása (HVS
jogcím szerint,
betűjellel)
Célterülethez
allokált forrás (Ft)

Helyi termék
feldolgozásának
és piacra
jutásának
ösztönzése

Helyi
gazdaság
fejlesztése
02

Helyi gazdaság
fejlesztése
03

Térségi
Helyi gazdaság erőforrások
fejlesztése
összehangolása
04
05

Helyi
Mikrovállalkozások Helyi szereplők
vállalkozások
marketing
képzése
kis értékű
tevékenységének ismeretterjesztő
fejlesztése
fejlesztése
előadásokkal

Térségi
erőforrások
összehangolása
06

Társadalmi
közösségek
erősítése

Társadalmi
közösségek
erősítése

Kód:

81

Társadalmi
közösségek
erősítése

07

08

09

Helyi értékek
feltárása és
bemutatása

Térségi
szereplők és
erőforrások
adatbázisának
kialakítása

Hagyományok
ápolásának
ösztönzése

Rendezvényhelyszínek,
kulturális
színterek
fejlesztése

Civil
műhelyek
társadalmi
aktivitásának
erősítése

10

A1

A2

A3

A4

D2

D4

E1

E3

E4

0b

0b

0b

0d

0f

0f

0c

0a

0a

77.000.000

36.500.000

28.500.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

6.500.000

28.000.000

28.500.000

220.000.000

összeg

Gazdaságfejlesztési
(igen=1, nem=0)

1

1

1

0

0

0

0

0

0

3

darab

Kis értékű
célterület (igen = 1,
nem = 0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RENDBEN

Komplex fejlesztés
(igen = 1, nem = 0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RENDBEN

Ellenőrzés
(gazdaságfejlesztés
i arány). Minimum
45%.

77.000.000

36.500.000

28.500.000

0

0

0

0

0

0

142.000.000

RENDBEN
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0

Ellenőrzés (kis
értékű aránya).
Maximum 10%.
HPME/célterület
kód

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810b01

810b02

810b03

810d04

810f05

810f06

810c07

810a08

810a09

Jogcím kód /
megnevezés
magyarázat
közösségi célú

0b vállalkozási alapú
0c

rendezvény

0d

képzés

0e

tervek és
tanulmányok

0f

Térségen belüli
együttműködés

Kitöltési útmutató

0a

A HACS név kiválasztása (a fenti rubrikában megtehető) után a HACS kód automatikusan töltődik, a teljes kód a célterület
rubrikák kitöltése után áll össze.
Kis értékű fejlesztés írása lehetőség, nem kötelező.
A komplex fejlesztés megfogalmazása lehetőség, nem kötelező.
Amennyiben egy célterület kis értékű, nem lehet egyszerre komplex is.
A kis értékű aránya a LEADER allokált forrásokból legfeljebb 10%, a gazdaságfejlesztési aránya min. 45%.
A nem színnel jelölt cellák kitöltendők. A kódolás automatikus, referencia kód, ami nem egyezik meg az IIER-ben kapott kóddal.
A táblázat nem helyettesíti a célterület tervezőt, csupán a tervezést és ellenőrzést segítő eszköz, amellyel a forrásallokáció, a
darabszám korlátozás, és az átfedések kiszűrése lehetséges.
A "Célkitűzés" betűjele helyett a célkitűzés nevét kell beírni. A HPME címe kitöltendő.
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0

0

RENDBEN

5.3 A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok:
Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. honlapján (www.udekunsag.hu) egy
önálló menüpont lett létrehozva a HVS 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatosan, mely
keretében folyamatos információkat tájékoztatásokat tett közzé a felülvizsgálat aktuális
állapotáról, a beérkezett projektötletekről, az egyeztetésekről, a fórumok időpontjairól,
témáiról, helyszíneiről, valamint azok munkaanyagairól. A honlapon szereplő anyagok
véleményezésének lehetőségét minden megjelenés esetén biztosította.
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A honlapon való megjelenéseken kívül helyi médiákban is tájékoztatta a lakosságot a HVS
felülvizsgálatának aktuális állapotáról.
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5.4 Térképek
ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. településeinek elhelyezkedése

Bács-Kiskun megye

Kiskőrösi
kistérség
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ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. megközelíthetősége
(Út- és vasútvonal hálózat)
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Természeti adottságok

Natura 2000 területek
Különleges Természetmegőrzési
Területek
Különleges Madárvédelmi
Területek
Mindkettő
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5.5 Táblázatok

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén
az állandó népesség alakulása

Évek
Állandó népesség
száma (fő)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

35 296 35 169 34 959 34 841 34 615 34 524 34 359 34 129 33 884 33 847

A térség összesített lakossága 1999 és 2008 között 1449 fővel csökkent, ami a népesség 4%-a.
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Akasztó

3665

3660

3607

3591

3572

3572

3555

3539

3525

3543

Császártöltés

2868

2801

2758

2729

2682

2662

2644

2607

2591

2603

Csengőd

2389

2369

2357

2355

2338

2335

2318

2304

2289

2284

Imrehegy

875

854

848

834

802

794

778

774

769

747

Kaskantyú

1151

1153

1152

1133

1117

1108

1065

1057

1025

1021

Kecel

9216

9227

9200

9174

9142

9127

9136

9022

8969

9004

Kiskőrös

15458 15438 15393 15252 15235 15131 15055 14961 14888 14810

Páhi

1332

1327

1310

1304

1310

1303

1279

1294

1263

1259

Soltszentimre

1419

1409

1414

1419

1438

1450

1414

1398

1382

1347

Soltvadkert

7850

7851

7841

7852

7802

7804

7802

7763

7749

7744

Tabdi

1252

1231

1220

1216

1207

1200

1221

1220

1200

1190

Tázlár

1954

1962

1927

1909

1880

1844

1822

1826

1797

1780
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Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén
a nyilvántartott álláskeresők alakulása

1999
Nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

1784

2000

1664

2001

1611

2002

1580

51

2003

1838

2004

1891

2005

2128

2006

2191

2007

2310

2008

2628
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Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén
a vállalkozások alakulása
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A vállalkozások számának változása nemzetgazdasági ágazati bontásban 1999-2007 között
Nemzetgazdasági ágazatok
MEZŐGAZDASÁG, VAD-,
ERDŐ-, HALGAZDÁLKODÁS
IPAR
ÉPÍTŐIPAR
KERESKEDELEM, JAVÍTÁS
SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS,
VENDÉGLÁTÁS
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS,
POSTA, TÁVKÖZLÉS
PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS
INGATLANÜGYLETEK,
GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÁS
OKTATÁS
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS
EGYÉB KÖZÖSSÉGI,
SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

268

276

263

286

263

252

252

251

240

403
173
908

419
187
958

465
196
942

467
210
938

469
227
904

480
239
909

468
235
891

452
242
875

435
244
875

142

136

136

145

148

150

144

137

139

147

154

141

141

138

144

138

134

138

45

45

52

71

84

82

90

86

94

268

314

330

362

397

398

411

415

426

21

33

40

45

46

52

56

61

63

69

68

69

69

69

69

75

75

72

107

111

106

136

142

150

142

143

137
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Működő vállalkozások aránya településenként 2008-ban (db)
Nemzetgazdasági
CsászárAkasztó
Csengőd Imrehegy Kaskantyú Kecel Kiskőrös
ágazat
töltés

Páhi

SoltszentSoltvadkert Tabdi Tázlár
imre

Összesen

MEZŐGAZDASÁG,
VAD-, ERDŐ-,
HALGAZDÁLKODÁS

20

8

11

5

6

85

40

3

5

41

3

13

240

IPAR

30

28

17

4

4

69

134

7

4

123

6

9

435

ÉPÍTŐIPAR

35

10

9

0

4

38

77

7

5

50

6

3

244

KERESKEDELEM,
JAVÍTÁS

42

29

21

5

9

156

350

11

9

219

9

15

875

SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS,
VENDÉGLÁTÁS

12

8

6

2

3

24

48

2

1

31

1

1

139

SZÁLLÍTÁS,
RAKTÁROZÁS,
POSTA, TÁVKÖZLÉS

16

4

4

1

2

12

54

10

3

27

5

0

138

6

2

5

1

0

18

37

3

2

16

4

0

94

13

16

9

3

2

49

214

2

6

99

8

5

426

OKTATÁS

2

5

0

0

1

13

30

0

1

10

0

1

63

EGÉSZSÉGÜGYI,
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

4

4

2

1

1

11

32

0

1

15

1

0

72

EGYÉB KÖZÖSSÉGI,
SZEMÉLYI
SZOLGÁLTATÁS

10

8

4

0

1

14

67

0

3

28

0

2

137

190

122

88

22

33

489

1083

45

40

659

43

49

2863

PÉNZÜGYI
KÖZVETÍTÉS
INGATLANÜGYLETEK,
GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÁS

Összesen:
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Működő vállalkozások aránya településenként 2008-ban (%)
Nemzetgazdasági
CsászárAkasztó
Csengőd Imrehegy Kaskantyú Kecel Kiskőrös
ágazat
töltés

Páhi

SoltszentSoltvadkert Tabdi Tázlár
imre

Összesen

MEZŐGAZDASÁG,
VAD-, ERDŐ-,
HALGAZDÁLKODÁS

11%

7%

13%

23%

18%

17%

4%

7%

13%

6%

7%

27%

8%

IPAR

16%

23%

19%

18%

12%

14%

12%

16%

10%

19%

14%

18%

15%

ÉPÍTŐIPAR

18%

8%

10%

0%

12%

8%

7%

16%

13%

8%

14%

6%

9%

KERESKEDELEM,
JAVÍTÁS

22%

24%

24%

23%

27%

32%

32%

24%

23%

33%

21%

31%

31%

SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS,
VENDÉGLÁTÁS

6%

7%

7%

9%

9%

5%

4%

4%

3%

5%

2%

2%

5%

SZÁLLÍTÁS,
RAKTÁROZÁS,
POSTA, TÁVKÖZLÉS

8%

3%

5%

5%

6%

2%

5%

22%

8%

4%

12%

0%

5%

PÉNZÜGYI
KÖZVETÍTÉS

3%

2%

6%

5%

0%

4%

3%

7%

5%

2%

9%

0%

3%

INGATLANÜGYLETEK,
GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÁS

7%

13%

10%

14%

6%

10%

20%

4%

15%

15%

19%

10%

15%

OKTATÁS

1%

4%

0%

0%

3%

3%

3%

0%

3%

2%

0%

2%

2%

EGÉSZSÉGÜGYI,
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

2%

3%

2%

5%

3%

2%

3%

0%

3%

2%

2%

0%

3%

EGYÉB KÖZÖSSÉGI,
SZEMÉLYI
SZOLGÁLTATÁS

5%

7%

5%

0%

3%

3%

6%

0%

8%

4%

0%

4%

5%
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Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. területén
működő civil szervezetek 2008-ban

Települések

Akasztó

CsászárSoltszentSoltCsengőd Imrehegy Kaskantyú Kecel Kiskőrös Páhi
Tabdi Tázlár
töltés
imre
vadkert

Össz.

Arány

17

19

12

11

8

39

112

9

9

38

6

14

294

6

2

2

2

2

17

23

4

1

12

1

7

79

100,0%
26,9%

1

3

3

2

2

3

13

1

1

4

1

1

35

11,9%

kulturális tevékenység

4

4

2

0

0

2

21

1

1

2

0

1

38

12,9%

polgári védelmi, tűzoltási
tevékenység

2

1

1

2

1

3

3

1

1

3

1

0

19

6,5%

egyéb
szabadidös és
hobbitevékenység

1

2

1

1

0

2

15

0

2

6

0

2

32

10,9%

1

1

2

2

0

2

6

0

1

2

1

1

19

6,5%

1

4

0

1

1

1

9

0

0

5

0

1

23

7,8%

1

1

0

1

0

5

6

1

1

2

1

0

19

6,5%

0

1

0

0

2

0

1

0

0

2

0

0

6

2,0%

0

0

1

0

0

1

4

1

0

0

1

0

8

2,7%

egészségügyi tevékenység

0

0

0

0

0

1

8

0

1

0

0

1

11

3,7%

közbiztonság-védelmi
tevékenység

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0,7%

politikai tevékenység

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

kutatási tevékenység

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0,3%
0,7%

Civil szervezetek száma
sporttevékenység

oktatási tevékenység

célja
szerinti szociális tevékenység
besorolás szakmai, gazdasági
szerint érdekképviseleti
tevékenység
településfejlesztési
tevékenység
környezetvédelmi
tevékenység
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5.6. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája
 Kiskőrösi Kistérség komplex fejlesztési programja
 Kiskőrös Kistérség turisztikai koncepciója
 Településfejlesztési koncepciók, stratégiák
 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

5.7 Fenntarthatósági alapelvek
A stratégia felülvizsgálata során a tervezői csoport folyamatosan figyelembe vette a
fenntarthatóság alapelveit. Az intézkedések leírásában mind a gazdasági, mind a környezeti,
mind a társadalmi alapelvek megjelennek.
A stratégia megfogalmazásakor kiemelt hangsúlyt fektettek a helyi fenntarthatóság és
identitástudat erősítésére, a vidék megtartó- és vonzerejének növelésére, a helyi
kisvállalkozások fejlődésének és a helyben foglalkoztatásnak az elősegítésére, a helyi
termékek előállításának és feldolgozásának ösztönzésére, a vidéken élők jobb
megélhetőségének, életkörülményének és jövedelmezőségének javítására, a kulturális és
természeti értékek fenntartására, valamint a vidéki civil társadalom fejlődésének ösztönzésére.
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