HELYI KÖZÖSSÉG
STRATÉGIAI VÁZLAT
13. számú formanyomtatvány
A 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet 6§ (1) bekezdéséhez
„ÖKORÉGIÓ

ZALA

SZÍVÉBEN

”

1. Helyzetelemzés: adjon átfogó ismertetést az alakuló helyi közösség által lefedett terület
földrajzi, gazdasági, társadalmi (demográfiai, munkaerő-piaci) helyzetéről, az alábbi
struktúrában:
Területi elhelyezkedést tekintve a Zalai Tematikus Utak Helyi Közösség települései a Nyugatdunántúli Régióban, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Zalaszentgrót városok által körbeölelt
háromszögben helyezkednek el. A Szévíz és a Principális csatorna jobb és bal partján
valamint a Zala mentén helyezkednek el a községek. Földrajzilag az északi, észak-nyugati,
valamint a közép-zalai területeken találhatók. 31 apró és kistelepülés valamint néhány
jelentősebb lakosságszámú település köré csoportosulva (Pacsa, Bak, Söjtör, Nagykapornak,
Szentpéterúr, Pölöske, Zalaszentiván) Többségükben, a NATURA 2000 hálózat besorolása
alá tartozó területeket is érintő zalai aprófalvak a Zala folyó völgyében. A dombokkal,
völgyekkel tagolt változatos felszínű vidék, sajátos arculatú térség az Őrség és Göcsej
néprajzi tájegységek határán. A táj alapvetően mező és erdőgazdasági jellegű. A többszáz év
alatt kialakult tájhasználat a közelmúltig alig változott.
A településcsoport lakossága 20 446 fő. Pacsa kivételével szinte minden település 500 fő
alatti.
A települések demográfiai mutatóit vizsgálva szembetűnő, hogy a többségében csökken a
lakosságszám, amely az elöregedésből és a képzettebb emberek, a fiatalok és a mobilabb
rétegek elvándorlásból adódik, mert a településeken kevesen találnak megélhetést biztosító
munkát és hiányosak az alapszolgáltatások. Elmondható, hogy a munkanélküliségi ráta
kedvezőtlenül alakul főleg az 500 lélekszám alatti és nem városkörnyéki településeken.
A roma etnikum megtalálható ebben a térségben is. A megyei arányhoz viszonyítottan kb. 5
%-ban fordulnak elő a térségben cigány származásúak.
A településeknek viszonylag jók a közlekedési kapcsolatai, de több település zsákjellegű.
Ennek egyik hozománya a csendes, nyugodt, de megközelíthető települések halmaza.

-

Erőforrások, fejlesztési potenciál: melyek azok a gazdasági (a termelés, a
kereskedelem lehetőségeit erősítő), természeti és/vagy épített örökség körébe
tartozó, illetve humán kapacitások, amelyekre alapozni kívánják a térség
fejlesztését?

Erősségek:
- Kedvező földrajzi elhelyezkedés:
•
a határokhoz és kiemelt idegenforgalmi helyekhez való közelség,
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- Környezeti erőforrások (természeti kincsek, értéke) gazdagsága:
•  változatos domborzat, kedvező mikroklíma
•

biológiai sokféleség

Natura 2000 területek
nagy arányú természetes, természetközeli érintetlen területek(erdők, tavak)
- Meglevő idegenforgalmi adottságok:
•
változatos, vonzó természeti adottságok,
•
védett értékek és műemlékek,
•
kulturális hagyományok és szellemi örökség
•
változatos szabadidő-eltöltési lehetőségek
•
jellegzetes épített környezet
•
magas erdősültségi fok, kitűnő vadállomány
- Humán erőforrások:
•
A önszerveződő civil társadalom
•
vidékfejlesztési társulások rendszere
•
•

Hiányosságok: melyek azok a hiányosságok, gyengeségek, amelyek kezelését
elengedhetetlennek tartják a térség eredményes fejlődése szempontjából?
- aprófalvas településhálózat, szerkezetből adódó hátrányok
- Közlekedési infrastruktúra hiányosságai:
•
város központúság,
•
zsáktelepülések,
•
leromlott állapotú községi belterületi úthálózat,
•
mezőgazdasági, hegyi utak rossz állapota
- Gazdasági – foglalkoztatási nehézségek:
•
magas munkanélküliség,
•
a népesség fogyása és fokozatos elöregedése,
•
roma esélyegyenlőség biztosításának hiánya,
•
alacsony helyben történő foglalkoztatottság
- A mezőgazdaság gyenge pontjai:
•
alacsony jövedelemtermelő képesség,
•
elavult technikai háttér,
•
integráció hiánya,
•
kedvezőtlen értékesítési pozíció
•
növekvő parlagterületek
- Idegenforgalmi hiányosságok:
•
térségi turisztikai arculat hiánya,
•
összehangolt marketingtevékenység és menedzsment hiánya,
•
szegényes szálláshely- és szabadidős program kínálat,
•
hiányos és alacsony színvonalú szolgáltatások,
•
vállalkozók többségének alulképzettsége,
•
hiányzó térségi specifikumok,
•
szezonalitás
•
adottságokhoz nem igazodó turisztikai kínálat
-
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- Környezetvédelmi hiányosságok:
•
Hulladékelhelyezés, csatornázatlanság
•
Megújuló energiaforrások kihasználatlansága
•
Szociális infrastruktúra szegényessége
Kérjük, hogy mellékletként csatoljon egy térképet a helyi közösség területéről a
települések feltüntetésével.
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Jövőkép:
Az egészséges környezetével harmóniában élő, dinamikus gazdasággal, magas fokú autonómiával
rendelkező életképes települések közössége, gazdag, megújulásra kész szellemi potenciállal, élő
kultúrával és aktív közösségekkel, ahol az egyének jóléte, életminősége magas szintű.
Fenntartható életképes vidékfejlesztési modellek adása a kistelepüléseknek!!!
Általános célok
1.
Megújuló
településkép és
szolgáltatásfejlesztés
Tartalma:
Településképrehabilitáció
a
szerethetőbb
és
jobban
hasznosítható
településekért
- Harmadik szektor
szolgáltatás
fejlesztése

2.
Megújuló
ember,
megújuló
közösség és
értékvédelem
Tartalma:
- Megújulás az
építészeti,
kultúrális
értékek
- Megújuló
kulturális és
közösségi élet, -humán
kapacitásépítés
a kistelepüléseken
- önszerveződő
civil
közösségek
erősítése

3., 5.,

3.
Megújuló,
versenyképe
s helyi
gazdaság,
környezettud
atos
gazdálkodás
Tartalma:
- A helyi
vállalkozások,
fejlesztése,
hozzáadott
érték
növelése
-Ökogazdálkodás
termelés
diverzifikáci
ó
- Komplex
Turizmusfejlesztés
- Népi
kismesterség
ek
felélesztése,

4.
Megújuló
környezetmin
őség,
egészségvédel
em:
Tartalma:
- Települési és
külterületi
zöldfelület és
természeti
rendszerfejles
ztés
- Környezeti
és biológiai
sokféleség
megőrzése
- Környezeti
oktatás,
nevelés,
tudatformálás,
felvilágosítás
- Fenntartható
fejlődés
szemléletmódj
ának
elterjesztése –
-Modern
és
megújulóener
giagazdálkodá
s

Megújuló
térségi
marketing
tevékenység
Tartalma:
- gazdaság- és
területfejleszt
és orientált
marketing
tevékenység
fejlesztése
- információs
és
kommunikáci
ós csatornák
kialakítása
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. .
Megújuló
épített
örökség
Tartalma:
-műemlék és
helyi védelem
- épített
környezet
számára
hasznos új
funkciók
megtalálása
- épített
környezet
állapotának
javítása

- turisztikai
marketing
tervezés,
megvalósítás
- modellprogramok
megvalósítása
szektor
semlegesen
- idegenforgalmi
programok,
térségi
témautak
állomásainak
és
háttérszolgáltatásainak
kidolgozása,
megszervezés
e

Kapcsolódó
modulok
száma
A formanyomtatvány az arra megjelölt
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nem módosítható.
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10.
11., 12.,
1.,3.,New
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2. Általános célok és jövőkép: mit kívánnak elérni a térség fejlesztésével? Milyen
eredményeket várnak 2013-ra? (Jövőkép 1 mondatban és 6 általános cél)
Kérjük, fejtse ki röviden, hogy a megfogalmazott általános célok hogyan támogatják a
jövőkép megvalósítását!
A települések gazdasága és közösségei számára az életminőség javítása, és az elért értékek
tartós biztosítása a fő elérendő cél. A településcsoport számára a cél a „megújulás”
megvalósítása azon területeken, amelyek további fejlődésének belső motorjai lehetnek. A
térség építeni tud a tiszta és ingergazdag környezetére, természeti erőforrásaira, a zalai
emberek kultúrájára,
kezdeményező készségére. Mindezekkel az aprófalvas
településszerkezet hátrányainak leküzdése elérhető.
A térség számára a fő kitörési pontokat a vidéki gazdaság teljesítményének erősítése,
megújuló energiaforrások, a kulturális, természeti és sport adottságokra épülő komplex
turisztikai kínálat fejlesztése, a gazdag, és a kezdeményező készséget erősítő közösségek
megerősítése és a felnőttképzések elindítása nyújthatja. Az egész kisrégió jövője
szempontjából meghatározó a biológiai sokféleség megőrzése az épített és természeti
környezet értékeinek megmentése. Ezért létfontosságú a mezőgazdaság, erdészet,
vadgazdálkodás, turizmus és a természetvédelem összehangolása.
A településcsoport fejlesztésének elsődleges célja, hogy az itt élő lakosság életminősége,
emelkedjen. A kistelepülések lakosságát helyben tartani, elégedett és helyben boldogulni tudó
és kívánó társadalomat építeni. Ezt egy fejlett, vállalkozási szektorra, öntevékeny civil
szerveződésre építve lehet elérni támaszkodva és felhasználva a közszféra eddigi
tapasztalatait.
3. 4. Gazdaságfejlesztési koncepció, Szolgáltatásfejlesztés, életminőség javítás
Kiemelt cél a települési terek, azokon belül is a települések életében meghatározó fontosságú
településközponti közösségi terek infrastruktúrájának a fejlesztése. Innovatív szolgáltató a
helyi igényeket kiszolgáló egyedi csomagokat kínáló szervező terek ezek. Ezeken belül is
prioritást kell, hogy élvezzenek azon beavatkozások, amelyek további gazdasági, társadalmi
folyamatokat generálnak. Fontosak azon települési infrastruktúra fejlesztések, amelyek akár a
közlekedési, akár az oktatási, akár a közintézményi rekonstrukciók révén jelentősen
befolyásolhatják egyes települések gazdasági, társadalmi vagy éppen környezeti fejlődését.
Egy kistérségi idegenforgalmi vonzerő megközelíthetőségének javítása, vagy egy település
elérhetőségének javítása a tömegközlekedés, esetleg 4 vagy 5 számjegyű utak felújítása által
kiemelt cél, hozzájárulhat a térségben prioritásként kezelt turizmus fejlesztéséhez. A
mellékútvonal hálózat fejlesztése során előnyben kell részesíteni azon útvonalak felújítását,
amelyek a térségi kerékpárút hálózathoz csatlakozó, kerékpározható mellékútként a térségi
kerékpárút hálózat bővülését jelentik. Ezek fejlesztésében rejlő komparatív előnyök mind
gazdaságfejlesztés, mind turizmus fejlesztés, mind térségi elérhetőség terén megjelennek.
Ezek a fejlesztések azonban kizárólag egyes LEADER fejlesztések céljainak elérését
szolgálhatják.
A turisztikai kínálati elemek fejlesztése, és újak kialakítása alapja a természeti és
kultúrtörténeti hagyományok fenntartásnak, a helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztésnek, a
humán erőforrások minél szélesebb kiaknázásának. A szektorok közti kommunikáció, a
környezet változásaira való gyors reagálás alapfeltétele az e-települések megléte, ami
valamennyi további, a térség gazdasága, versenyképessége szempontjából meghatározó
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alapkritérium.
További
kiemelt
területet
jelentenek
a
környezetvédelmi,
környezetrehabilitációs fejlesztések, melyek a települések fennmaradásának és környezeti
fenntartahatóságának alapelemei. A Környezettudatosság azonban az infrastruktúrális és
tárgyi védelem mellett a tudatformálás eszközeivel is elérendő éa támogatandó.
A belső energiák, erőforrások terén a településcsoport gazdag készletből gazdálkodhat. A
természeti erőforrások között kiemelkedő fontosságúak a megújuló és feltételesen megújuló
erőforrások. A térség gazdag geotermikus energiaforrásokban, amelyek kiaknázása úgy a
termálturizmus, mint a visszasajtolásra épülő energetikai hasznosítás kapcsán jó lehetőségeket
rejt. Jól hasznosítható erőforrás a térségben a biomassza. A főleg erdőkre és szántóterületekre
épülő alapanyag szintén jelentős gazdaási és természeti potenciált jelent. A napenergia
hasznosítsa ezen a szélességi övön is reális, igaz, egyelőre főként használati melegvíz
előállítás terén, de az energiaárak alakulásával idővel fűtésre is. Ezen energia potenciál
lehetővé teszi, hogy a térség hosszú távon célként tűzze ki a részleges energetikai autonómia
célját, aminek környezeti pozitív hatásai mellett a gazdasági ösztönző, és térségi
népességmegtartó, továbbá környezeti tudatformálási hatásai is jelentősek. A térség ezen
fejlesztési irány tudatos megvalósításával jelentősen megújulhat – úgy környezeti állapotát,
mint fenntartható gazdaságának szerkezetét, erejét, illetve közössége tartását,
környezettudatosságát, identitását tekintve is. Ezen fejlesztési irány új gazdasági ágazatot hoz
be a térség életébe, amely egyidejűleg a teljes közgondolkodás fenntartható fejlődést szolgáló
irányokba mozdítja el – miközben megadja az öneállátás, öngondoskodás önbizalom erősítő
érzését is.
A térségnek a településszerkezeti és környezeti adottságai eddig is, és a jövőben is jelentősen
befolyásolni fogják kultúráját, közösségének erejét. A szellemi megújulás, kulturális élet, a
közösségek aktivitása terén a zalaegerszegi kistérség településcsoportjában már eddig is
komoly eredményei vannak. A térségben fontos az örökségvédelem, mint szemlélet
alapérvényesülése, ami szintén a fenntartható fejlődés, az ökotérség irányába mozdítja el a
kistérséget. Gazdag a kistérségi és városi kulturális élet, még ha az egységességében,
szervezettségében nem is tudja felkelteni a térségen kívül az érdeklődést. Az ezen értékekre
való építkezés nélkül ugyanakkor a azonban elérendő jövőképként csak távlati célként
valósulhat meg. Fontos továbbá a központi települések egyedi arculatának kialakítása.
A helyi termékek, egyedi termékek kialakításának a segítése mellett egyidejűleg kell arra is
gondolni, hogy a szolgáltató szektor más tagjai e termékekhez kapcsolódóan összehangolt
további szolgáltatásokat fejlesszenek ki. Termékfejlesztés során erősödnek a gazdaságok,
javul jövedelmezőség, fejlesztéseik hosszútávon önfinanszírozóvá válnak. A helyben
előállított termékek és szolgáltatások minőségének növelése erősíti a vállalkozások közti
kohéziót.
A települések szellemi erőforrásait ösztöndíj programokkal és tudatos településfejlesztési
politikával kívánja valóban megvalósítóvá tenni.
A környezeti és építészeti értékek bemutatása, értékeink köztudatba emelése egyfajta
garancia a védelmükre. Ez a munka azonban a civil szektor megerősödése nélkül
megvalósíthatatlan. A civil szektor gazdasági erejének növelése a közös tervezés kivitelezés
és fenntartás folymatásval valósulhat meg. ennek elérése a térségi gazdaságfejlesztés egyik
sarokpontja a közösség terletén.
A térségben honosodjon meg az idegenforgalom, mint egy erős kiegészítő gazdasági ágazat,
amely építhet a meglévő természeti adottságokra, termál és sport infrastruktúrára. A
kiépítendő, maga kategóriájában a legmagasabb minőséget nyújtó szálláskapacitás, a
rendezvénytér kapacitás és a térségi specialitásokat újjáélesztő gasztronómia megteremtésével
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ezen célok elérhetőek. A 2013-as időszakban ennek alap-infrastruktúrája, a megfelelő
szakember háttér kialakítása, és egyes húzó fejlesztések megvalósítása lehetséges.

4. Összefüggések
Ismertesse, hogyan kapcsolódnak egymáshoz és hogyan erősítik egymást a gazdaságfejlesztés
és az életminőség javítás keretében megfogalmazott célok?
A térség gazdasági fejlődésének előmozdítása helyi gazdaságot élénkítő tevékenységekkel
elindítható, benne turizmus, helyi termék, amelyek katalizátorai a térségbe érkező jelentősebb
jövedelemnek. Hasonló szerepet szánunk a kultúrának és a környezettudatosságnak is a
gazdaság mellett, mint katalizátor, amely kellő hatással előmozdíthatja a térség
életminőségének javítását.
A feljődés alapját azonban minden esetben az általános célokban megfogalmazott megújulás
jelenti a gazdaság, a társadalom, a környezet minden területén. Ez lehet az alapja a meglévő
fejlesztési irányok olyan jellegű megvalósításának, mely magában hordja a közös
gondolkodáson alapuló innovatív ötletek felkarolását.
A közösségekre épített programmegvalósítás, a települések egyedi vonásainak megtalálása
ezekben a programokban a garancia arra, hogy a hosszútávú fenntartható településcsoport
céljait elérhesse.
5. Fenntarthatóság
A fejlődés abban az esetben lehet fenntartható, ha a cél a társadalom életminőségének
javítása, illetve fenntartása. A gazdaság a jólét megvalósításának az eszköze, a környezet
pedig feltétele, azaz egyszerre lehet lehetősége és korlátja is a fejlődésnek.
A fenntarthatóság minden esetben tehát egyszerre kell, hogy megvalósuljon a következő
területeken: gazdaság, társadalom és környezet. A humán kapacitás megújítása alapköve a
három területen megvalósuló fenntarthatóságnak.
6. Esélyegyenlőség
Kisgyermekes, GYES-ről visszatérő nők a képzéseken, tájékoztatókon való részvétellel
segítséget kapnak a munka világába való visszatéréshez. Lehetőségük nyílik vállalkozások
beindítására, helyben való részfoglalkoztatásuk megoldására.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportra gyakorolt hatás: A roma lakosság megkapja a
szükséges információkat speciális kommunikációs csatornákon keresztül, elősegítve ezáltal a
képzéseken történő részvételüket, megteremtve bekapcsolódásuk lehetőségét a helyi
gazdasági társadalmi életbe.
A fiatalok helyben tartása aktív közösségi szereplőkké való formálása szintén kienelt terület.

A formanyomtatvány az arra megjelölt helyeket kivéve nem módosítható.
A formanyomtatványt tintával, nyomtatott nagybetűvel vagy számítógéppel kell kitölteni.
Kérjük, elektronikus kitöltés esetén Times New Roman betűtípust, 12-es betűméretet és egyes sortávot
használjon!
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