HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ILLESZKEDÉS RÉSZLETEZÉSE

A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításának elvei
A korábbi fejlesztési programok tapasztalatai azt mutatták, hogy a kedvezményezettek által
megvalósított fejlesztések társadalmi és gazdasági hatása kevésbé érvényesült térségi szinten,
pontszerű maradt, vagyis az adott beruházás pozitív hozadékaiból csak a közvetlen környezete
részesült. A beruházások hatásai kiterjesztése érdekében a Helyi Akciócsoport olyan HFS elveket
állított fel a pályázók számára, melyek önkéntes vállalása előnyt jelent a projektek értékelésében, a
vállalások teljesítése pedig hozzájárul a stratégiai célok megvalósításához. Az elvekhez való
illeszkedés gazdaságfejlesztési és közösségi célú pályázatok esetén is vizsgálható.
Gazdaságfejlesztési elvek:
1. A termék feldolgozottsági fokának emelése, termékkör növelése, a kibocsátás volumenének
bővítése. Elvárt hatás: a keresleti oldal igényeihez való alkalmazkodással jobb piaci pozíciók
elérése.
2. A vállalkozások közti együttműködések fejlődése, hálózatosodás, termékpályák szereplőinek
összekapcsolódása. Elvárt hatás: az egymást erősítő szinergikus kapacitások kiaknázása, a
kiszorító és konkurens tevékenységek elkerülése.
3. Off-farm innováció: a térség egészéhez való innovációs hozzájárulás. Elvárt hatás: az
akcióterületen újnak számító jó példák, gyakorlatok, technológiák elterjesztése.
4. Belső erőforrások felhasználása. Elvárt hatás: emberi, természeti, pénzügyi és gazdasági helyi
erőforrások bevonásával a hozzáadott érték növelése, a kihasználatlan kapacitások
visszaszorítása.
5. A fejlesztés a helyi / lokális gazdaságban hiányt tölt be. Elvárt hatás: az akcióterület
periférikus településein növekedjen a szolgáltató képesség, jelenjenek meg azok a
tevékenységek, amelyek a centrum településeken már elérhetőek. A térség kétpólusú
differenciáltsága csökkenjen.
6. Foglalkoztatottság növelésének vállalása. Elvárt hatás: a helyi életminőség javítása, a helyben
maradás és életlehetőségek támogatása.
Közösségi célú elvek:
1. Hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő fejlesztés. Elvárt hatás: a szegénység és társadalmi
kirekesztettség visszaszorítása, az esélyegyenlőség javítása.
2. A térség értékeinek (kulturális, néprajzi, történelmi, stb.) megmentése, hagyományok
továbbvitele. Elvárt hatás: identitás tudat, turisztikai vonzerő erősítése. Az idegenforgalom
helyi gazdaságot erősítő szerepének növekedése.
3. Az egészséges életmódra való tevőleges ösztönzés. Elvárt hatás: a tömeg- és szabadidős
sportok iránti növekvő igény kielégítése.
4. Közösségi cél érdekében tett együttműködés. Elvárt hatás: konkrét feladat megvalósítására
szerveződött civil szervezetek és vagy önkormányzatok és vagy egyházi szervezetek közötti
dokumentált összefogás.

5. Centrum-periféria közti társadalmi – gazdasági távolság csökkentése. Elvárt hatás: az
akcióterület centrum településein (Harkány, Siklós, Villány) kívüli térségében megvalósított
fejlesztések száma gyarapodik.
6. Szolgáltató képesség növelése. Elvárt hatás: a működő vagy induló pályázó szervezetek új
szolgáltatásokat vállalnak fel, melyekkel a működési területükön hiányt pótolnak.

