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I. ELŐSZÓ

Mottónk: „Minőséget teremtünk” 

Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága 
az élet teljessége. A helyi gazdaság - tár-
sadalom - környezet fejlesztése révén egy 
gyarapodó és saját helyzetével elégedett 
közösség létrehozását segítjük elő.

 
Románia vidéki térsége számos olyan hiányossággal küzd, melyek lényeges összetevői (vi-

déki gazdaság, demográfiai potenciál, egészségügy, oktatás, kultúra stb.) egyben a városi-vidéki 
térség közti egyenlőtlenségek fő okainak is tekinthetők. 

Az egyenlőtlenségek csökkentésére reális megoldást jelenthet olyan integrált fejlesztési stra-
tégiák kidolgozása és megvalósítása a helyi közösségek által, amelyek kiindulópontjait a helyi 
szükségletek és az endogén lehetőségek képezik.

A helyi szereplők bevonása a saját térségük fejlesztésébe olyan dinamikus fejlődéshez járul 
hozzá, amely helyben kidolgozott és megvalósított, a HACS képviselői által adminisztrált helyi 
fejlesztési stratégiára alapoz, és a Helyi LEADER Akciócsoport tagjai az adott terület lakosságát 
képviselik a stratégia és a megvalósításra váró akciók folyamatos javítása érdekében. 

Gyakorlatilag a LEADER megközelítésben részt vevő vidéki térségek fejlesztését helyi sze-
replők tervezik és irányítják, akik egyben döntéshozó szervek is, és felelősséggel tartoznak a fej-
lődés előrehaladásáért.

Jelen Helyi Akcióterv a Csík LEADER Egyesület intézményi partnerei közös törekvéseinek 
eredménye. A Stratégia elkészítésének szakaszaiban részt vettek a LEADER Egyesület alapító 
tagjai, az Alcsík, Felcsík és Pogány-havas kistérségek, a térség községei – amelyek, annak ellenére, 
hogy nem alapítótagjai a LEADER Egyesületnek, minden feladatot vállaltak, és támogatták a pá-
lyázat kivitelezését és az animációs tevékenységeket – és nem utolsó sorban a szervezett találkozók 
résztvevői, akik a kérdőívek kitöltésével és a készülő stratégia tartalmára vonatkozó észrevételek-
kel, javaslatokkal segítették a munkánkat.

A továbbiakban is számítunk a helyi társadalmi és gazdasági szereplők együttműködésére, 
amely a gazdasági előnyök mellett a térség erőforrásainak fenntartható fejlődését, az életminőség 
javítását és a természeti, valamint kulturális értékek védelmét is nyomon követi.

A LEADER megközelítés elvei mellett, az akcióterv a következő elvekre támaszkodik:
- Partnerség elve, amelynek szellemében a Csík LEADER Egyesület partnernek tekinti 

a helyi szereplőket;
- Több ágazatot érintő megközelítés elve, melynek szellemében a stratégiába foglalt te-
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vékenységekkel a helyi gazdaság – társadalom – környezet hármasában megvalósuló 
fejlesztést a test – lélek – szellem hármasának interpolációjaként kezeljük;

-  Az erőforrások koncentrálásának elve, amely értelmében a Csík LEADER Egyesület 
a rendelkezésére álló forrásokat a jól megalapozott, életképes pályázatokra összpon-
tosítja;

- A kutatás és értékelés elve, amely szellemében a stratégiai Helyi Akcióterv megvaló-
sításának folyamatában a Csík LEADER Egyesület elemzi és kiértékeli a közbejövő 
gazdasági és társadalmi változásokat, és a kitűzött célok megvalósítása érdekében 
rendszeresen felhasználja a szellemi és kutatási erőforrásokat;

- Az intézmény-menedzsment hatékonyságának elve, amelynek szellemében, az elért 
eredményekre alapozva, a Csík LEADER Egyesület folyamatosan fejleszti az intéz-
ményi hálózatot, melynek célja a vállalt tevékenységek megvalósítása. Annak érde-
kében, hogy rugalmasan és hatékonyan reagálhasson a változásokra és megfelelően 
válaszoljon az új kihívásokra, az Egyesület fokozatosan fejleszti és újítja az intéz-
mény-hálózati menedzsmentet.

Őszintén reméljük, hogy közösségünk hatékonyan fel fogja tudni használni a Közös Ag-
rárpolitika által a Vidékfejlesztési Intézkedéséből felajánlott lehetőségeket.

ANDRÁS Zoltán
A Csík LEADER Egyesület elnöke

2010
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II. CSÍK TÉRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

II.1. A térséghez tartozó települések

1. táblázat: A térség települései:

A községek kódja INSSE
Helység neve Lakosok száma Terület összesen Népsűrűség

Község Város Falu Városi Összes km2 fő/km2

83428 Tusnádfürdő 1.728 1,89 914,29

86188 Tusnád   2.114 76,64 27,58

85813 Csíkkozmás   1.986 70,50 28,17

85788 Csíszentmárton   2.348 112,15 20,94

85899 Csíkszentsimon   3.446 67,44 51,10

85472 Csíkszentimre   1.995 52,94 37,68

85699 Csíkszentkirály   2.478 53,33 46,47

83990 Csíkszentgyörgy   4.891 240,72 20,32

85724 Csíkszentlélek   1.721 36,91 46,63

85298 Kászonaltíz   2.979 302,52 9,85

83375 Csíkpálfalva   1.736 49,56 35,03

84415 Csíkszépvíz   3.652 84,06 43,45

85074 Csíkszentmihály   2.643 83,59 31,62

84754 Gyimesfelsőlok   3.424 82,61 41,45

84656 Gyimesközéplok   5.227 131,41 39,78

85653 Csíkcsicsó   2.628 69,81 37,65

85626 Csíkmadéfalva   2.761 39,39 70,09

85662 Csíkrákos   1.517 47,40 32,00

84255 Csíkmadaras   2.205 66,00 33,41

84237 Csíkdánfalva   2.315 61,73 37,50

84102 Csíkkarcfalva   2.842 81,15 35,02

84139 Csíkszenttamás   2.644 65,00 40,68

85760 Csíkszentdomokos   6.401 150,50 42,53

Total 63.953 2.025 31,58

Total 1.728 65.681 2.027 32,40

Városi lakosok aránya az összlakossághoz képest(≤25%) 2,7 - - -
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II.2. Helyi fejlesztési terv

Első rész: A terület bemutatása - Helyzetelemzés

II.2.1. Földrajzi és fizikai bemutatás
II.2.1.1. A főbb földrajzi jellemzők bemutatása

 A célterület Hargita megye délkeleti részén helyezkedik el, 2027 négyzetkilométeren, ma-
gába foglalva az Olt folyó felső medencéjét (a Csíki-medencét) és főbb mellékpatakait: Nagyrét 
patakát, a Madaras patakát, Szépvíz patakát, valamint délen a Fiság és Tusnád patakokat. Az Olt 
folyó felső medencéje mellett két különálló medence van: a Kászoni-medence és Gyimes-völgye. 
A Tatros folyó felső vízmedencéjében, az északkeleti részen található a Gyimes-völgye, megközelí-
tési lehetőséget nyitva Moldva felé, Kománfalva (Comăneşti)-en keresztül, valamint Bákó (Bacău) 
és Egyedhalma (Adjud) felé. Hidrológiai szempontból a Szent Anna-tó a legjelentősebb, lévén 
Románia egyetlen krátertava; a Nagy- Csomád-hegység vulkanikus kráterében helyezkedik el, 950 
m tengerszint feletti magasságban. A tó felülete 19,5 ha, legmélyebb pontja 6,1 m, kizárólagosan 
csapadékból töltődik, a vizének nagyon alacsony az ásványi anyag-szintje.
 A Szent Anna-tótól északkeletre, egy ikerkráterben, 1050 m tengerszint feletti magasság-
ban található a Mohos tőzegláp, egy Sphagnum-mohával benőtt láp, területe 80 ha, átmérője 800 m.
 A több mint 300 négyzetkilométernyi Kászoni-medence biztosítja az átjárást a Brassói me-
dencéhez, Kézdivásárhely irányában. A célterület központja Csíkszereda megyei jogú város (nem 
része a Helyi Akciócsoportnak), a 25°49’ keleti földrajzi hosszúsági és a 46°22’ északi földrajzi 
szélességi körök között helyezkedik el. A Csíki övezet északi határa Csíkszentdomokos, melynek 
földrajzi koordinátái: 25°47’ keleti hosszúság és 46°35’ északi szélesség. A legdélibb település 
Tusnádfürdő, földrajzi koordinátái: 25°51’ keleti hosszúság és 46°12’ északi szélesség.
 A célterületen négy jellegzetes zónát különböztetünk meg: Alcsíkot, mely Csíkszeredától, a 
megyeszékhelytől délre fekszik, egészen Tusnádfürdőig; Felcsíkot, Csíkszeredától Gyergyószent-
miklós felé, egészen Marosfőig; a Gyimeseket és a Kászonokat.
 Ami a célterület Románia fontosabb nagyvárosaihoz viszonyított elhelyezkedését illeti, a 
terület periferikus, Bukarest 270 km-re található, Brassó 100 km-re, Bákó 105 km-re, Marosvásár-
hely 167 km-re. A Csíki-medence rurális területeinek előnye a közelségük Csíkszeredához, a me-
gyeszékhelyhez, mely a medence központi részében helyezkedik el, 32 kilométerre Tusnádfürdőtől 
és 45 kilométerre Kászonaltíztől.
 Főbb megközelítési lehetőségek: a Csíki-medencén áthalad az E578 (DN12)-es európai út, 
Székelyudvarhely irányából biztosítva a kapcsolatot Sepsiszentgyörgy és Brassó felé, és északi 
irányban Gyergyószentmiklós, Maroshévíz és Szászrégen felé. Csíkszeredában a DN12-es útnak 
van egy elágazása Moldva fele, a DN12A, a Gyimesi-hágón keresztül Kománfalva–Bákó–Jászvá-
ros irányába. Ami a vasúti megközelíthetőséget illeti, a Csíki-medencén áthalad a 400-as vasúti 
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fővonal, Brassó irányából Csicsó, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Dézsen keresztül, Kolozs-
váron át, egészen Magyarország határáig. A megyeszékhelytől északra, Madéfalváról (Csicsó) – 
mely egy fontos vasúti csomópont – indul egy másik vasútvonal, mely Moldva felé biztosítja az 
utat, Kománfalván keresztül. A legközelebbi repülőterek Marosvásárhelyen és Bákóban vannak, 
és amennyiben a brassói repülőtér elkészül, a legközelebbi repülőtérhez a távolság 100 km-re fog 
csökkenni.
 A Csíki terület domborzata elég változatos. Az uralkodó felszíni forma a hegy, viszont 
földtani és felszínalaktani szempontból a legfontosabb felszíni formák a völgyek és a medencék. 
A Csíki-medencét a Csíki-havasok és a Hargita hegyvonulata határozzák meg (a Központi és a 
Déli Hargita, a legmagasabb pont a Madarasi Hargita, 1801 m). A Csíki-medence 60 km hosszú és 
5-10 km széles (Alcsíkon kiszélesedik). A hegyek lábánál dombos és piemonti területek vannak, 
kiterjedt legelőkkel és kaszálókkal. A déli részen (Alcsík) több a dombvidék, melyek fokozatosan 
fennsíkokba, majd hegyekbe váltanak.
 Alcsíkon az Olt egy sík területet hozott létre, itt kevesebb a domb, a nyugati részen a me-
dencés terület egyenletesebb, és ahogy a magasság nő, az uralkodó forma a fennsík lesz, mely a 
hegyek lábainál ér véget.
 A Tatros mentén keskeny völgyben helyezkedik el Gyimes-völgye, melyet kétfelöl vi-
szonylag magas (1100-1500 m) hegyek uralnak, és több, két irányból függőlegesen lefolyó patak 
(a Tatros mellékpatakai) szeli át.
 A Kászoni-medence nagy kiterjedésű, kör alakú síkság, a kör közepében a Csere-dombjá-
val, mely körül a Kászonaltízet alkotó 5 falu helyezkedik el.
 A tengerszint feletti magasság szerint a LEADER térség minden települése hegyvidékinek 
számít, Csíkszereda tengerszint fölötti magassága 650 m, Szentdomokosé 700 fölötti, Tusnádé 600 
m, a Gyimeseké 600–700 m. A kászoni térségben a legalacsonyabb pont 580 m. Réttel, sík terü-
lettel leginkább a Csíki-medencében találkozunk, főleg Alcsíkon és a megyeszékhely közelében. 
Alaktanilag a térségben a hegyek uralkodnak, kb. 60%-ban.

2. táblázat. A különböző felszíni formák aránya a HACS-ban:
Felszíni formák Százalékos arány

Hegyek 59

Fennsík 22

Dombok 11

Síkság 8

 Uralkodó éghajlat a mérsékelt szárazföldi, de hegyi hatással, azaz nagyon hideg telek és mér-
sékelt, rövid nyarak, sok csapadékkal a június-július hónapokban. November-decemberben beáll a 
hőmérsékletváltozás, ami tartós hideget jelent, különösen a medencékben (évente 5-10 nap a hőmér-
séklet -28 C° alatti, esetenként a -33 C°-ot is elérve); a magasabban fekvő részeken a hőmérséklet 5-8 
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C°-al nagyobb. Ebben a zónában télen a hideg levegő nem tud felemelkedni, a hideg levegőrétegek 
egymásra tevődnek és állandósul a köd. A Csíki-medence évi átlaghőmérséklete 5,9 C°, a legalacso-
nyabb érték a Gyergyói medencéé, 5,8 C°. Ebben a térségben hideg az éghajlat (Kis Szibéria), a nya-
rak nagyon rövidek (2-3 hónap), 10-32 C° közötti napközbeni és 2-15 C° közötti éjszakai hőmérsék-
lettel, a telek hosszúak (5-6 hónap, a hegyekben a hó több mint 6 hónapig is megmarad) és fagyosak, 
gyakori a -32 C° alatti hőmérséklet. Ez a jelenség a magas hegyek közti térségekre jellemző.

 A Csíki-medencében és az Olt medrében a talaj folyami lerakódásokból alakult ki, vulkanikus 
és krétás kőzetekből, kiváltképpen a csíkzsögödi szűkületnél és a tusnádi szorosnál. Fontos tényező 
az alapkőzet, mely az Olt mellékvizei szerint különböző. A jobb oldaliak a Hargitai havasokból érkez-
nek, mely vulkanikus kőzet, a bal oldaliak a hegyvidékről származnak, melyek triász korabeli, jura 
korszaki és krétakori vulkanikus kőzetekből és kristálypalákból állnak. Talajfajták: a hegyvidékre és 
a dombvidékre inkább a barna podzolic jellemző, a fennsíkokra a savas, barna talaj, az alacsonyabb 
vidékeken, a síkságokon és a patakmezőkön a fekete, hordalékos talaj a gyakoribb. Az alacsonyabb 
fekvésű területeken kiterjedt tőzegtelepek vannak, pl. a medence nyugati részén, Csíkszereda mellett, 
Alcsík környékén, elsősorban az Olt árterén és az Olt menti lápokban és mocsarakban. Ezek a lápok 
az uniós természetvédelmi területeket tömörítő Natura 2000 hálózat részei, melyet Európa legértéke-
sebb állat- és növényfajainak, valamint élőhelyeinek megóvása céljából hoztak létre.
 A legfontosabb természeti erőforrás az ásványvíz; ez a vidék, különösen a Csíki-medence 
ásványvizekben nagyon gazdag. A neogén kori vulkanizmusnak köszönhetően a Csíki zónában 
sok az utóvulkanikus jelenség, melyek közül a legnyilvánvalóbbak a szénsavas ásványvizek és a 
mofetták (CO2-ban és kénben gazdag kigőzölgések). Csíkszentkirályon, a Borsáros láp területén 
több mint száz természetes ásványvízforrást találunk, és az ásványvíz a vidéken majd mindenütt 
jelen van. A legtöbb forrás Csíkszentkirályon, Tusnádon, Tusnádfürdőn található. A mofetták és a 
kigőzölgések a magasabb helyeken találhatók, különösen a tusnádfürdői vulkanikus hegyekben, 
Csíkszentimrén és Hargitafürdőn. Ami az édesvizeket illeti, Alcsík környéke nagyon gazdag alta-
laji vizekben, a talajvízi rétegek 25-70 m mélységben találhatóak, így könnyen felszínre hozhatók, 
nagyon jó minőségű vizet biztosítva a vidéknek.
 A levegő minősége kivételes, különösen a falvakon. A megyeszékhelyen a levegőben lévő 
por szennyezi leginkább a környezetet, a többi káros környezetszennyező faktor hatása jóval a 
környezetvédelmi normák megengedett értéke alatt van.
 A magasabb fekvésű vidéken több gyógyhatású üdülőhely van, ahol a levegő minősége ki-
tűnő, ionokban és kationokban gazdag, az emberi szervezetre gyógyító hatással van. Tusnádfürdőn 
az ásványvizek és mofetták, a tiszta levegő gyógyító hatása összeadódik, így e nemzeti értékű 
üdülőhely egyike az ország legfigyelemreméltóbb gyógyhatású fürdőhelyeinek.
 A talaj termékenysége alacsony, így azokat a növényeket termesztik itt, melyek nem igé-
nyelnek gazdag talajt és napi többórás napsütést: krumplit, cukorrépát, takarmánynövényeket, 
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rozsot, búzát. A legtöbb mezőgazdasági területet kaszálóként és legelőként használják.
 A Csíki-medence felszíni vizei az Olt folyó vízgyűjtő területéhez tartoznak, melynek a leg-
fontosabb mellékvize a Csíki-medence déli részén található Fiság, 53 l/sec vízhozammal. A Kászo-
ni-medence egyedi helyzetben van, mert Kászon pataka, melynek elég nagy a vízhozama - 63 l/sec 

- Kézdivásárhely környékén a Feketeügybe ömlik, majd a Feketeügy az Oltba.
 Északkeleten, a Tatros folyó mentén helyezkedik el a Gyimesi völgy (a Tatros épp a terület 
legészakibb pontján lévő településnél, Gyimesközéplokon lép ki a megyéből). Ezen a vidéken a 
folyók viszonylag tiszták, az Olt folyót Csíkszereda használtvize szennyezi, de a megyeszékhely 
víztisztító állomását a közelmúltban felújították, így kb. 80%-os víztisztítás várható, tehát az Olt 
vizének minősége jelentős javulást fog mutatni.
 Biológiai szempontból a HACS területén gazdag és változatos a növényzet, kezdve a hegyi 
szintről egészen a folyók alacsony mezeéig, és főleg az erdei növényzet az uralkodó. A kiterjedt 
gyantatermő, tűlevelű erdőkben a lucfenyőt, az erdei fenyőt és a vörösfenyőt találjuk meg. Az 
erdők erdei gyümölcsökben és gombákban gazdagok, ezek kereskedelmi értéke is jelentős. A leg-
elterjedtebb a tűlevelű erdő (73%), a bükk (19%) és a tölgy (2%). Felhasználási mód tekintetében 
az erdőállomány 35%-ának környezetvédelmi szerepe van (talajrögzítés, vízvédelem, védett terü-
letek), míg 65%-a kitermelésre van szánva.
 A mészhegyek csúcsain és a hasadékokban (Hagymás-hegység) néhány különleges virág-
faj található, mint pl. a fekete boróka, a tiszafa és a híres havasi gyopár. A kiterjedt tűlevelű és 
lombhullató erdők állatvilága gazdag: a Kárpátokra jellemző emlősállatok közül ide sorolhatjuk a 
medvét, a farkast, a szarvast, a hiúzt, a nyusztot. A madarak közül megemlíthetjük a fajdkakast, a 
fakopáncsot, a hegyi sast, az egerészölyvet, a macskabaglyot, a keresztcsőrű madarat, a fenyőszaj-
kót, a hegyi széncinegét. A folyók vizében megél a pisztráng, a fürge cselle, a csuka, a szépvízi 
víztározóban honos a tavi pisztráng és a csuka.

II. 2.1.2. Térképek - területmeghatározási terv

 Hargita megye az ország középpontjában van, Bacău, Neamţ, Suceava, Maros, Kovászna 
és Brassó megyékkel határos. A HACS terület (Csík LEADER terület) a megye központi és délke-
leti részén található, 2072 km2-t foglal magába. E területet alkotó községek nagyon összeforrottak, 
mivel egyazon kulturális, etnográfiai és történelmi régióhoz, a történelmi Csíkhoz tartoznak. 1872-
ig ez a terület a Csíkszék nevet viselte, 1872-től 1920-ig Csík vármegye volt. A legjelentősebb 
községek, melyek mikroregionális központoknak számítanak: Csíkszentmárton, Csíkdánfalva, 
Csíkszépvíz és Gyimesközéplok.
 A területen két olyan város van, amelynek a lakossága 20 000 alatti: Tusnádfürdő és 
Balánbánya. Ez előbbi része a LEADER térségnek, egyben fontos turisztikai központ is. Ezért is 
gondoljuk, hogy a HACS térségbe való bevonása indokolt. Balánbánya, ahol a népsűrűség ma-
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gas (2000 személy négyzetméterenként), nincsenek mezőgazdasági területek és a rurális jelleg 
is hiányzik, nem része a HACS-nak. A terület homogenitása ennek ellenére megvalósul, mivel a 
Balánbányától északra fekvő, Csíkszentdomokoshoz tartozó terület, amelyen az Egyes kő is talál-
ható, lakatlan, és a Csíkszentdomokoshoz tartozó erdei és községi utakon megközelíthető.

1. térkép.  A Csík LEADER terület

A célterület viszonylag feljavított közúti infrastruktúrával rendelkezik, igaz, jóval az or-
szágos szint alatt, a DN12, a DN12A, a DN13A, a DN11B biztosítja az összeköttetést a nagyobb 
városokkal, mint Brassó, Marosvásárhely, Bákó. A Kászoni-medence kivételével – Kászonaltíz - a 
teljes LEADER terület elérhető vasúton is.
 A célterületen belül az országutak állapota épp csak elviselhető, a Csíki-medence megyei 
útjai úgyszintén. 2011-ben elkezdődik a DJ123A út feljavítása Csíkszentkirály és Tusnád között, 
ez az út köti össze Csíkszentkirályt, Csíkszentimrét, Csíkszentsimont és Tusnádot. Alcsík keleti 
részén halad egy kevésbé fontos megyei út, a DJ123B, Csíkszentlélek és Csíkszentgyörgy között, 
melynek nagy a turisztikai potenciálja. Ez az útszakasz nagyon megrongálódott. A DJ123C út 
Csíkszentkirály és a nyugati megyehatár között a Baróti medence irányában (Alutus-Erdővidék 
LEADER térség) nagy turisztikai jelentőséggel bír, ez biztosítja a Szentimrei Büdös-fürdő megkö-
zelíthetőségét és egy nagyon szép erdei részt fog át.
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2. térkép
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II. 2.1.3. Népesség – demográfiai jellemzők
 
 A HACS térség lakossága 2008-ban 64 856 fő volt (1998-ban 65440). A statisztikai adatok 
alapján a két dátum között a népesség száma enyhén, de folyamatosan csökkent. Ez a jelenség 
megyeszinten is észlelhető, majd mindenik község népessége csökkent. Kivételt képez az a néhány 
község, ahol magas a roma lakosság száma (pl. Csíkkozmás). Egy másik kategóriát képeznek az 
újonnan létrejött községek, ezekben a közigazgatási-területi egységekben enyhe népességszám-nö-
vekedés észlelhető, ami a településeken újonnan létrehozott intézményeknek tulajdonítható, mert 
ez vonzerőt jelentett az adott közigazgatási terület munkaerő-tartalékai számára. A harmadik cso-
portot, ahol szintén növekedett valamelyest a lakosság száma, a megyeszékhely közelében lévő te-
lepülések képezik: Csíkszentlélek, Csíkszentkirály, Csíkpálfalva, ahol érezhető az elővárosi hatás.
 Az etnikai összetételt tekintve, a HACS térségben a statisztikai adatok alapján a magyar 
lakosság 95,97 %-os részarányú, de más nemzeti kisebbségekhez tartozó közösségek is élnek itt: 
örmények, romák és csángók, melyek etnikum szerint a romániai magyar kisebbséghez tartoz-
nak, és amelyek plusz helyi és kulturális identitással rendelkeznek. A román etnikumú lakosság 
aránya főként Csíkszentmihályon, Kászonaltízen, Madéfalván, Szépvízen és Tusnádfürdőn maga-
sabb. Multikulturális jellegéből adódóan a térség kulturális szempontból egyedi, nagyon változatos 
kulturális és kézműves hagyománnyal rendelkezik, erős a helyi közösségek identitása, viszont a 
területi identitás is jól észlelhető, különösen a Csíki-medence lakosságánál. A lakosságszám te-
kintetében a falvak viszonylag nagyok, ez a legtöbb falu számára biztosítja a népesség-utánpótlást 
(lásd lakossági SWOT).

3. táblázat. Fontosabb demográfiai mutatók

Népesség 1998 2008
Fejlődés/ 
visszaesés

Migrációs 
egyenleg

Természetes 
szaporulat

20 év alatt
60 év 
fölött

Aktív népesség 
(14-60 év 
közötti szemé-
lyek)

Munkanél-
küliség(születés-

elhalálozás)
2008 2008

Tusnádfürdő 1839 1656 -183 -9 -8 300 372 1059 25

Csíkkarcfalva 2954 2739 -215 -19 -28 635 588 1679 59
Csíkcsicsó* 2785 2730 -55 -17 8 543 616 1722 48

Csíkszentgyörgy 4911 4838 -73 -45 8 1308 1054 2855 68

Csíkkozmás* 1960 2080 120 -6 21 576 385 1247 157

Csíkdánfalva 2307 2424 117 -13 -20 551 562 1436 38

Csíkszépvíz 3812 3582 -230 -50 6 855 738 2215 116
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Népesség 1998 2008
Fejlődés/ 
visszaesés

Migrációs 
egyenleg

Természetes 
szaporulat

20 év alatt
60 év 
fölött

Aktív népesség 
(14-60 év 
közötti szemé-
lyek)

Munkanél-
küliség(születés-

elhalálozás)
2008 2008

Csíkszentlélek* 1780 1841 61 -3 7 410 399 1144 46

Gyimesközéplok 5366 5345 -21 -53 34 1502 936 3298 176

Gyimesfelsőlok 3590 3495 -95 -35 1 978 600 2190 127

Csíkmadaras* 2120 2237 117 -7 -5 474 585 1295 49

Csíkszentmihály 2630 2673 43 -15 -13 578 669 1601 26

Csíkpálfalva 1712 1763 51 4 -12 400 377 1096 35

Kászonaltíz 3120 2947 -173 -1 -14 746 886 1483 135

Csíkrákos* 1598 1558 -40 -8 -6 313 321 1015 22

Csíkszentkirály 2580 2609 29 18 -4 694 507 1562 94

Csíkszentdomokos 6539 6464 -75 -87 3 1462 1268 4157 122

Csíkszentmárton 2381 2369 -12 -8 -3 726 396 1400 102

Csíkszentsimon 3418 3522 104 -10 -12 955 671 2122 88

Csíkszentimre* 2016 2054 38 -4 3 455 437 1294 54

Csíkmadéfalva 2888 2818 -70 -25 2 696 542 1747 46
Csíkszenttamás 2700 2626 -74 -21 -6 555 638 1594 51
Tusnád 2273 2142 -131 -1 11 546 481 1251 92
Összesen 67279 66512 -767 -415 -27 16258 14028 40462 1776
% 100% 100% -1.14% -0.62% -0.04% 24.44% 21.09% 60.83% 4.39%

* Ezek a falvak az adott időszakban nem voltak külön közigazgatási egységek, adataik más községek adata-
ival együtt jelennek meg
Forrás: Nemzeti Statisztikai Hivatal Hargita Megyei Igazgatósága.  
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II.2.1.4. Környezeti örökség

A Natura 2000 ökológiai hálózat beindításáról a következőket mondhatjuk el: a Natura 2000 háló-
zathoz tartozó területeket Hargita megyében több mint 20 féle élőhely alapján jelölték ki. A 20 féle 
élőhelyből 17 féle megtalálható a HACS területén. A közösségi fontosságú fajok közül e területen 
7 gerinctelen faj, 5 kétéltű- és hüllőfaj, 5 halfajta, 14 emlősfaj, 40 madárfaj és 5 növényfaj található. 
(Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, 2010).
 A táj, mely az ember és a természet együttműködésének az eredménye, fontos erőforrás, 
mely megmutatja, miként él az ember a saját természeti környezetében. A tájnak természeti érté-
ke is van, viszont helyes menedzselése jóval többet jelent, mint a táji adottságok, elemek turisz-
tikai vonzerőként történő megőrzése: az ökoszisztémák védelmét is jelenti, valamint mindazon 
tevékenységek fenntartását, melyek megőrzik a táj ápolt jellegét (legelők, kaszálók, erdők, mezők, 
lápok stb.), továbbá jelentik a szennyezési források megszüntetését, kiküszöbölését és a rizikófak-
torok számának csökkentését is.

4. táblázat Natura 2000 területek a HACS területén
Ssz. Kód Zóna megnevezése  Típus   Terület /Ha

1 ROSCI0248 Mohos Láp – Szent Anna-tó SCI 440
2 ROSCI0246 Lucs Láp SCI 271,00
3 ROSCI0241 Lassúság – Honcsok láp SCI 265,4
4 ROSCI0090 Madarasi Hargita SCI 13.349
5 ROSCI0007 Alcsíki-medence SCI 2.687
6 ROSPA0033 Görgényi-medence és Görgényi-havasok SPA 58176,7
7 ROSPA0034 Csíki-medence és Csíki-havasok SPA 17.183,11

SCI - közösségvédelmi terület
SPA - különleges védelmi terület
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3. térkép. A védett területek elhelyezkedése a Csík LEADER területen

Forrás: Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség

 A legtöbb természetvédelmi terület botanikus, csupán egy geológiai (a csíkszentkirályi geo-
lógiai rezervátum), és egy vegyes jellegű (a tusnádfürdői).

5. táblázat. Védett területek (melyek nem tartoznak a Natura 2000 területekhez)

Zóna megnevezése Területe (ha) Fontosabb jellemzők

Kicsi Romlásmező Láp, Kászonaltíz 102
természetes állapotában megőrzött mocsár, több különleges, ritka nö-

vényfajjal, jégkorszaki maradványokkal 

Sólyomkő 1,5
különleges táj, a Hieracium telekianum endemikus növényfaj egyetlen 

élőhelye. 

Bénes és Csemó mocsár, Verebes 13,6 mocsár, ritka növények, jégkorszaki maradványok.

A csíkszentkirályi geológiai rezervátum 7,3 erős poszt-vulkanikus kigőzölgések, mofetták. 

Ördög-tő 20 mocsár, ritka növények, jégkorszaki maradványok. 

 Az övezetnek nagy a turisztikai potenciálja, különösen az ökoturizmus terén: védett terü-
letek, védett természeti értékek, a vulkanikus területekre jellemző jellegzetes táj, kiterjedt erdők, 
ásványvizek és mofetták. A Natura 2000 területek és a védett területek az ökoturizmus alapjait ké-
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pezhetik, melyet össze lehet vonni az  agroturizmussal (szállás és étkezés egy hagyományos falusi 
környezetben).
 A kiterjedt erdőkben megtalálhatóak az erdőkre jellemző erőforrások: erdei gyümölcs, gom-
ba, biomassza, termoenergetikai használatra. A védett területek előkészíthetőek az ökoturizmusra 
(pihenőhelyek, szálláshelyek, bemutatóközpontok, kiépített ösvények). A hegyi turizmus egy meg-
felelően kialakított infrastruktúrát igényel, mely képes biztonságot és kikapcsolódási lehetőséget 
nyújtani a hegyekbe látogató turisták számára.
 A Natura 2000 területei és a többi védett terület egy zöld hálózat alapját jelenthetik, mely 
megfelelően kialakított, és kiépített útvonalak hálóznak. Ezt egységes módon lehetne irányítani, 
kezelni, egyidőben biztosítva a hegyimentő szolgálatot és erdővédelmet, erdőkitermelést is. A cél-
terület erőforrásai - a táj szépsége, a friss erdei levegő, a rendkívüli biodiverzitás és az ökoszisz-
témák változatossága - igencsak nagy jelentőséggel bírnak, úgy a turizmus, mint a más emberi 
tevékenységek számára is. (Lásd területi SWOT). Nem hanyagolható el az a tény, hogy az egyszerű 
falusi ember nincs tudatában annak, hogy milyen értékek birtokában van, a túlzott fakitermelés, 
a táj “sebei” egy fenntarthatatlan kezelés, hozzáállás következményei. A LEADER programmal 
olyan tevékenységeket fogunk finanszírozni, melyek az Európai Unió természetpolitikáját alkal-
mazzák, pl. a fenntarthatóságot (Lásd területi SWOT).
 A Natura 2000 sit-jeihez tartozó erdők magántulajdonban vannak, ezeket közbirtokosságok 
(az erdőtulajdonosok egyfajta szövetsége) kezelik, míg a réteket, a legelőket civil szervezetek és 
magánszemélyek.  Ezen tulajdonosok támogatásban fognak részesülni az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, amennyiben az említett területeket az Európai Unió ökológiai elvárásai-
nak megfelelően használják.

II.2.1.5. Építészeti és kulturális örökség
 A Csík LEADER terület nagyon gazdag építészeti és kulturális örökséggel rendelkezik. 
Több épületet és építészeti emlékművet tartanak nyilván, majdnem minden községben találunk 
erődtemplomokat, kivéve a gyimesi falvakat, melyeket a XVIII. század második felében alapítot-
tak. A jellegzetes, hagyományos építészet különösen a Fiság völgyében és a Gyimesekben maradt 
fent. A 6-os táblázatban felsoroljuk a terület fontosabb templomait. Tusnádfürdőn, Csíkpálfalván, 
Csicsóban, Csíkrákoson, Gyimesbükkön ma is megtalálhatóak a bronz és vaskorszakból származó 
erődítmények romjai. Láthatunk olyan római katolikus templomokat, melyek még a XIV. század-
ban, az Árpád-korban épültek.
 A legtöbb templom őrzi a gótikus jelleget, viszont az idők során több templomot megvál-
toztattak, ezeket vagy felújították, vagy barokk stílusban építették újra.
 Több kezdeményezés is született emlékházak létrehozására. Mindszenten (Csíkszentlélek 
község) létrehozták a Nagy István (híres festőművész, különösen Nyugat-Európában és Magyaror-
szágon ismert) emlékházat. Csíkszentgyörgyön van, de nincs még megfelelően kialakítva Márton 
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Ferenc (híres festőművész, kinek munkáit a New-York-i Metropolitan Művészeti Múzeum is őrzi) 
szülőháza. Csíkszentdomokoson kezdeményezték már a Márton Áron püspök (a kommunista rend-
szer elleni küzdelem jelentős személyisége) emlékház létrehozását.

6. táblázat. A terület legjelentősebb templomai (építészeti vagy történelmi emlékművek)
Megnevezés Község Építés éve Megjegyzés
Örmény katolikus templom Csíkszépvíz 1781 Örmények építették.

Szent János katolikus templom Csíkpálfalva (Csíkdelne) XV. század
Gótikus stílusban épült, egy Árpád korabeli templom 

alapjaira

Csíkrákosi római katolikus templom Csíkrákos XV. század
Nagyon érdekesek a torony külső felére festett ábrák 

(pogány csillagászati jelképek); román és gótikus építé-
szeti stílus

Csíkkarcfalvi római katolikus 

templom
Csíkkarcfalva

XV. század A legszebb erődtemplom a Csíki-medencében, gótikus 
stílus

Szent István római katolikus 

templom
Csíkszentkirály

XV. század
Gótikus stílusban épült erődtemplom

Csíkszentgyörgyi római katolikus 

templom
Csíkszentgyörgy

XIV. század
Bástyás erődtemplom, gótikus stílusban épült

Csíkmenasági római katolikus 

templom
Csíkszentgyörgy

XIV. század
Erődtemplom, gótikus és román stílusban épült.

Csíkkozmási római katolikus 

templom

Csíkkozmás
XVII. század.

Egy román stílusú templom alapjára épült, gótikus 
stílusú.

Lázárfalvi görögkatolikus templom Csíkkozmás 1742 -
Csíkcsatószegi római katolikus 

templom
Csíkszentsimon XVI. század. A XVIII. Században újraépítették, gótikus stílus.

Kászonaltízi római katolikus 

templom
Kászonaltíz XV. század 1487-ben építették, megerősített falakkal 

Csíkszenttamási római katolikus 

templom
Csíkszenttamás XIV. század

Csak a torony romjai maradtak meg, építészeti szem-
pontból jelentős hely. 

Forrás: Vofkori László. Utazások Székelyföldön, 2004.

 Emlékművek: a Siculicidium emlékmű Madéfalván (1905-ben avatták fel, obeliszk azok 
emlékére, kiket az osztrák katonák megöltek 1764. január 7-én, mert visszautasították a Mária 
Terézia, Ausztria királynője által létrehozott székely határőrségi csapatokba való besorolást), a 
Henter-kúria Csíkszentimrén (1802), a menasági Adorján-kúria (1798), a kászonimpéri Balási-kú-
ria (1833), a Nyerges tetői emlékmű, az 1848-49-es szabadságharcosok emlékére.
 Jellegzetes mesterségek: Csíkdánfalva: fazekasság, szövés; Csíkmadaras: fekete kerámia; 
Csíkszentkirály: szövés, fafaragás; Csíkszentgyörgy: székelykapukészítés; Csíkszentsimon: fafa-
ragás; Csíkmenaság, Gyimesközéplok és Gyimesfelsőlok: zsindelykészítés, fafaragás.
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A LEADER területen többféle turizmusról beszélhetünk:

 - gyógyturizmus Tusnádfürdőn
 - agroturizmus Csíkrákoson, Lázárfalván és Csíkszépvízen
 - üdülési, pihenési célú turizmus, a hegyekben, elsősorban a Szentimrei Büdösfürdőn és 
Hargitafürdőn
 - alpinizmus a Békási szorosban és a Nagyhagymás Nemzeti Parkban
 - vallási és kulturális turizmus a Csíkszeredát környező falvakban - sok turista érkezik pl. a 
csíksomlyói pünkösdi búcsúra
 - egyre népszerűbb a lovasturizmus Szépvízen, Csíkszentmártonon, Csíkpálfalván
 - Csíkszeredában nagyon népszerű a kerékpárturizmus, erdei bicikliutak (mountain bike 
utak) vannak Csíkpálfalván, Csíkszentkirályon, Csíkszentléleken
 - hegyi turizmus és a téli turizmus különböző formái (síelés, korcsolyázás) Tusnádfürdőn, 
Csíkszentmártonon, Hargitafürdőn, Gyimesközéplokon - több felújított sípálya van.

 Csíkkarcfalván épül a fedett műkorcsolyapálya, Tusnádon kidolgozták már egy teremspor-
tokra és korcsolyázásra alkalmas sportcsarnok tervét.
 A HACS terület falvai helyi népszokásokban és hagyományokban gazdagok, a közösségek 
megőrizték az évszázadokhoz kötődő tradíciókat, a munkához és valláshoz kötődő ünnepi szoká-
sokat (pl. a húshagyó keddhez kötődő népszokások). A környékbeli székely falvakban a tél elmúl-
tát, a tavasz érkezését az öregek szokásai és hagyományai szerint ünneplik. Különbnél  különb 
jelmezekbe öltözve, ostorcsattogtatással űzik a telet és a kemény fagyot, kurjantásos mulatságokat, 
maszkabálokat rendeznek.
 A farsang, ahogy a székelyek nevezik, az utolsó nagy mulatság, mely egyben a katolikus 
húsvéti böjt kezdetét is jelzi. A XV. századtól kezdve a környéken ezt a szokást szigorúan betartják. 
A farsang a tél és a mulatságok végét jelenti, a böjt kezdetét, a készülődést a böjtre. A farsang ideje 
alatt az emberek viccelődnek, különösen az ivás vagy a kapzsiság bűnébe eső papok rovására. A 
székely falvakban a maszkok, jelmezek a farsangot jelzik, azt az időszakot, amikor a világ a feje 
tetejére áll és a szerepek felcserélődnek.
 Karácsony környékén tartják a betlehemi játékokat, ez is régi hagyomány - a gyerekek és 
fiatalok eljátsszák Jézus születését. 

Minden faluban tartanak aratóünnepet, ősszel meg szüreti bált, akkor is, ha ez nem egy 
szőlőtermő vidék.  Az őszi bálok a termés ünnepét jelentik.
 Mindezen kulturális elemek hozzájárulnak a helyi identitás megőrzéséhez, mivel az iden-
titástudat elsősorban az emberek nemzetiségéhez és vallásához kapcsolódik, és ezek a szokások a 
helyi közösségek megtartása, az azonosságtudatuk fenntartása miatt fontosak.
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II.2.1.6. Helyi gazdaság
II.2.1.6.1. Az aktív népesség megoszlása

 A munkavállalók (alkalmazottak) megoszlása nagyon egyenetlen, a legtöbb alkalmazott az 
ipari ágazatban van, legkevesebb a mezőgazdaság területén. A 15-64 év közötti lakosság körében 
a legtöbb személy foglalkozik földműveléssel, elsősorban önfenntartás céljából. Nagyon alacsony 
a mezőgazdaságban alkalmazottak száma, mivel az emberek a saját földjeiken dolgoznak, azt mű-
velik meg, saját fogyasztásra vagy az állatok takarmányozására termelnek. Terményeiket a telepü-
lésen belül értékesítik, vagy saját és a családjuk szükségleteikielégítésére használják fel.

7. táblázat
Alkalmazottak 
száma

Mezőgazdaság Ipar és kézműipar Kereskedelem Szolgáltatások

Összesen 5.009 171 3.161 1.081 596
% 100 3 63 22 12

 1998-ban 8.688 volt az alkalmazottak száma, ez mára 5000 alá csökkent, tehát a munkaerő 
foglalkoztatottsági szintje az utóbbi 10 évben a nemzetgazdaság átszervezése következtében visz-
szaesett. A gazdasági ágazatokban alkalmazott lakosság számának csökkenésével párhuzamosan 
esett az aktív népesség száma. A humán erőforrások és a vállalkozásokkal kapcsolatos kezdemé-
nyezések Csíkszeredára, a megyeszékhelyre összpontosulnak. A cégek nagy része, függetlenül a 
tulajdonos származási helyétől, városon kerül bejegyzésre. A sajátos turisztikai jellegű Tusnádfürdő 
nemzeti értékű fürdőhely, több szállodával, vendéglővel és különféle gyógykezelési lehetőséggel. 
A helyi élelmiszeripar és kereskedelem biztosítja a turizmus ellátását.
 A legfontosabb az ipari és kézműipari szektor; a legnagyobb jelentőséggel bíró gyárak és 
üzemek az ásványvízpalackozási, malom-és pékipari, a tejfeldolgozási és a húsipari területeken 
vannak. Újjáélednek a hagyományos mesterségek: a fafeldolgozás, a fazekasság, a székely népvi-
seleti és természetes anyagú ruhák készítése. A legjelentősebb fazekassági egység a csíkdánfalvi 
szövetkezet, Csíkszentdomokoson a len- és kenderfeldolgozás terjedt el, pár kisebb üzemben pedig 
gyapjút dolgoznak fel.
 Végkövetkeztetésként elmondhatjuk, hogy a kereskedelmi egységek száma, alaptőke és 
vállalkozási készség hiánya miatt, elég kicsi (lásd gazdasági SWOT). A falvakra sajnos jellemző a 
fiatalok külföldre (Magyarország, Olaszország, Spanyolország) való kivándorlása, így csökken a 
potenciális vállalkozók száma (azoké, akik tudnának kockázatot vállalni és akiknek bátrabb lenne 
a hozzáállásuk). Turisztikai téren az aktív cégek száma nem csupán a tőkehiány miatt kevés; itt a 
szakmai tudás hiánya, a táj és a felszíni vizek szennyezettsége is hátrányt jelent.
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II.2.1.6.2. Mezőgazdaság

 A foglalkoztatott népesség szempontjából és ami a falvakon a jövedelmet illeti, a mezőgaz-
daság a legfontosabb ágazatnak számít. Annak ellenére, hogy a környezeti tényezők nem kedvező-
ek a megtermeszthető növények számára (alacsony termékenységű talaj, alacsony hőmérséklet és 
sok esőzés nyáron), a mezőgazdasági területek meg vannak művelve és ki vannak használva. (lásd 
területi SWOT). Ilyen szempontból a legfontosabb erőforrások a kiterjedt hegyi legelők és kaszá-
lók, melyek képesek élelmet biztosítani az állatoknak (szarvasmarha, juhok, lovak).
 A mezőgazdaságban foglalkoztatott népesség több mint 80%-a kis, létfenntartó gazdasá-
gokkal rendelkezik. Létezik kezdeményezés a különböző szövetkezeti formákba való társulásra, 
egyetlen szövetkezet van, Csíkkozmáson, és több mezőgazdasági társulás Tusnádon, Csíkkozmá-
son, Csíkszentmártonon, Csíkszépvízen. Mégis az a jellemző, hogy az egyszerű ember saját kezde-
ményezésből nem szándékszik belépni sem szövetkezetekbe, sem társulásokba, még ha el is ismeri 
ezek szükségességét.
 A legjelentősebb ágazat az állattenyésztés, különösen szarvasmarhát, juhot, kecskét tarta-
nak a fennsíki legelőkön, réteken. Kezd újjáéledni a lótenyésztés, elsősorban sport és szórakozási 
célra.
 Annak ellenére, hogy az állatállomány igencsak megcsappant, a parasztgazdaságokban 
még mindig sok állat van, főleg szarvasmarha, juh és sertés. A sertést leginkább saját fogyasztásra 
szánják (a disznótartás hagyomány is), a teheneket a tejért és a húsukért tartják, valamint szaporítás 
céljából. Legtöbb esetben az állatokat csíkszeredai állatkereskedőknek adják el, vagy más megyé-
ből jött alkalmi kereskedőknek; az állatokat „feketén” adják-veszik.
 A krumplit sok esetben csereáruként adják el, egy kiló kukoricáért 2-3 kiló krumplit adnak 
cserébe.

8. táblázat. Mezőgazdasági területek felszíni formák szerinti megoszlása
Gabonatermesztő és 
állattenyésztő vidék

Mezőgazdasági 
területek

Ebből nem 
termelő

Erdők
Kaszálók, le-
gelők

Szőlő és gyü-
mölcsös

Hektár 19933 122132 1617 64736 95269 0
% 6.56% 40.22% 0.53% 21.32% 31.37% 0.00%

9. táblázat: Gazdasági hasznú háziállatok megoszlása
Szarvasmarha Tehén és borjú Sertés Juh Kecske Összesen

24.010 14.593 20.322 55.156 6.376 120.457
20% 12% 17% 46% 5% 100%
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II.2.1.6.3. Ipar. Kis-és középvállalkozások. Vállalatok.

 Csík terület iparának szerkezetét a nagyszámú élelmiszeripari, könnyűipari, fafeldolgozói 
kereskedelmi társaságok és kézműves termelők jellemzik. A jelentősebb ipari egységek a Csíki-
medence déli részén vannak, Alcsíkon: a két nagy ásványvízpalackozó üzem, a „Hargita Gyöngye” 
(Csíkszentkirály), „Tusnád” (Újtusnád) és „Tündérforrás” (Izvorul Zânelor) híres márkanevekkel. 
Sok a fafeldolgozó egység is, jóformán minden községben van egy kis fűrészüzem - ahol fűrészárut 
gyártanak; az utóbbi két évben ezen egységek közül jó néhányat bezártak.  

Csíkszentléleken és Kászonaltízen két cég működik, melyek hőszigetelő (termopan) aj-
tókat és ablakokat készítenek. Csíkszentkirályon van a pellet-gyár, Csíkmadarason tejfeldolgo-
zó üzem, Csíkdánfalván kerámiagyártó műhely, kis gyapjúfeldolgozó, Csíkszentdomokoson meg 
len- és kenderfeldolgozók vannak, igaz, ezek inkább kézműves tevékenységet folytatnak. Nagyon 
sok pékség van: Csíkmadarason, Csíkszentmártonon, Menaságon, Gyimesközéplokon, Tusnádon. 
Csíkszépvízen tésztakészítő üzem működik. Csíkszentsimonban és több másik faluban is kürtős-
kalácsot készítenek, Csíkdelnén működik egy cég, amely kötelet, zsinórokat gyárt, újabban játszó-
terek építésével is foglalkozik.

10-es táblázat. Vállalkozások, méretük szerint
Vállalkozások 
összesen

Kisvállalkozások 0 
alkalmazottal

Kisvállalkozások, 1-10 
alkalmazott

Vállalkozások 10-
50 alkalmazott

Vállalkozások, 50-
250 alkalmazott

Vállalkozások, 250-nél 
több alkalmazott

Szám 405 153 230 43 9 0
% 100% 38% 57% 11% 2% 0%

 A kis-és középvállalkozások száma 2008 után lecsökkent, mivel több cég is beszüntet-
te a tevékenységét, különösen fafeldolgozó és építőipari cégek (gyengült az építőanyag-piac). 
Amint a fenti táblázatból is kiderül, a vállalkozások, cégek elsősorban kis cégek, azaz 94%-uk 
mikrovállalkozás, melyek alkalmazottai gyakran családtagok, vagy falubeliek. Ezek főleg a helyi 
piacnak termelnek, a legfontosabb értékesítési piacuk Csíkszereda. Pozitívumnak számít az ipari 
tevékenységek sokfélesége, és annak ellenére, hogy ezen tevékenységek egyikének sem túl nagy 
az intenzitása (kivételt képez az ásványvízpalackozás), egyes ágazatok akár sikerágazattá is válhat-
nak, a többi meg követheti őket, épp annak köszönhetően, hogy e kis egységek nagyon rugalmasak. 
Fontos azon tevékenységek léte is, melyek a helyi erőforrásokra alapoznak. Ez LEADER megkö-
zelítésből is figyelemreméltó.
 A Csíki zóna legfontosabb mezőgazdasági terméke a krumpli, ennek ellenére a területen 
nincs krumplifeldolgozó egység. A fafeldolgozó és borvízpalackozó egységeken kívül a nyersanyag-
bázist nagyon alacsony szinten dolgozzák fel. Sem a térségben, sem Hargita megyében nincs egy 
engedéllyel rendelkező vágóhíd, a LEADER területen egyetlen húsfeldolgozó egység sem létezik, 
annak ellenére, hogy ez irányban történtek kezdeményezések, pl.: Tusnádon, Csíkszentsimonban, 
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Csíkszentmártonon, viszont a működési engedély beszerzéséig nem jutottak el. A HACS területén 
a folyamatos csökkenés ellenére jelentős az állatállomány (juhok, szarvasmarhák).
 A fafeldolgozással foglalkozó aktív kis- és mikrovállalkozások lényegében kis asztalosmű-
helyek, ahol különböző fatárgyakat készítenek, pl. parkok, játszóterek számára. Csíkszentmártonon, 
Csíkdánfalván faházakat gyártó egységek működnek, Csíkszentkirályon bútorkészítő műhelyek, 
Csíkszentgyörgyön zsindelyt gyártanak.

II.2.1.6.4. Kereskedelem és szolgáltatás

 A kereskedelemben a kiskereskedelmi cégek a legelterjedtebbek, azaz az élelmiszerüzletek és 
a tömegfogyasztási cikkeket forgalmazó üzletek valamint falusi környezetről lévén szó – , a gazdabol-
tok. Mezőgazdasági gépek és ehhez kapcsolódó szolgáltatások kereskedelméről Csíkszentkirályon, 
Csíkszentsimonban beszélhetünk. Az ipari termékek kereskedelme nem jellemző erre a területre, a 
mezőgazdasági termékekkel való kereskedelem elsősorban az agrártársulások keretében történik, ők 
lévén a termelők is; vagy agrárszövetkezetek, esetleg termelőcsoportok biztosítják ezen termékek 
árusítását. Nagyon sok mezőgazdasági termék eladása kevésbé formálisan történik, azaz gyakran 
lehetünk tanúi árucserének, bartell-kereskedelemnek - pl. krumplit cserélnek búzára, kukoricára, sző-
lőre, vagy az ország más vidékeiről jövő kereskedőkkel akár állatokra is.
 A legelterjedtebb szolgáltatások közé tartozik a gépjárműszerelés és javítás, a turisztikai 
szolgáltatások, különösen Tusnádfürdőn (szállodák, panziók, turisztikai irodák), Csíkrákoson, 
Csíkkozmáson, Gyimesközéplokon, Csíkszépvízen.
 Majdnem minden faluban találunk borbélyüzleteket, fodrászatot, kozmetikát, néhány eset-
ben masszázs is előfordul, vagy olyan speciális szolgáltatások, mint pl. az ATV- vagy motorosszán-
kölcsönzés.
 A LEADER térségben hagyományosan szerveznek nyári táborokat, ezek közül a legismer-
tebb a Tusványos nemzetközi tábor, vagy a gyimesi tánctáborok, a lázárfalvi néprajzi- és ökológiai 
táborok. Ezek a szolgáltatások a turizmus területéhez tartoznak, de más ágazatokra (élelmiszeripar, 
kereskedelem) is kihatnak.

11. táblázat. Főbb kereskedelmi típusok a HACS területen
Kereskedelem típusa Szám % Tercier vállalkozások Szám % 
Nagy-és kiskereskedelem. Gépjárművek és 

motorkerékpárok karbantartása és javítása.
45 10% Víztárolás, kezelés és elosztás 3 1.10%

Nagykereskedelem, kivéve a gépjármű-és 

motorkerékpárkereskedelmet.
109 24% Hulladékgyűjtés, kezelés, újrahasznosítás 5 1.84%

Kiskereskedelem, kivéve a gépjármű-és 

motorkerékpár-kereskedelmet.
291 65%

Földi és vezetékes szállítás. Szálloda és más 
elszállásolási kedvezmények

45 16.54%

Szállodák és más elszállásolási szolgáltatások 37 13.60%
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Kereskedelem típusa Szám % Tercier vállalkozások Szám % 
Vendéglők és más élelmezési szolgáltatások 63 23.16%
Informatikai szolgáltatások 4 0.00%
Ingatlanügyletek 3 1.10%
Jogi és könyvelési tevékenységek 4 1.47%
Központi igazgatóságok tevékenysége, köz-
ponti ügyviteli irodák, management

8 2.94%

Építészeti és mérnöki tevékenység, tesztelési 
és műszaki elemzés

11 4.04%

Más szakmai, tudományos és technikai tevé-
kenységek

16 5.88%

Munkaerővel kapcsolatos tevékenységek 4 1.47%
Állategészségügyi tevékenységek 5 1.84%
Turisztikai irodák tevékenysége 9 3.31%
Tájépítészettel és épületekkel kapcsolatos 
tevékenységek

3 1.10%

Titkársági tevékenységek, támogató szolgál-
tatások és más, elsősorban vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatások

6 2.21%

Emberi egészségre vonatkozó tevékenységek 3 1.10%
Alkotó és művészeti előadói tevékenységek 3 1.10%
Szerencsejáték, fogadások 4 1.47%
Sport, szabadidős és szórakoztató tevékeny-
ségek

3 1.10%

Egyéb szolgáltatások 14 5.15%
Egyéb 19 6.99%

ÖSSZESEN 445 100% 272 100%

 Észrevehető a turizmus fontossága, ezt bizonyítja a területen működő kereskedelmi egysé-
gek sokasága, a szállodák, vendéglők száma. Szálláshelyek tekintetében a legszámottevőbb hely-
ségek: Tusnádfürdő, Csíkrákos, Csíkcsicsó, Csíkszentimre, Kászonaltíz, Gyimesközéplok. Ha az 
adatokat a községekre lebontjuk, tisztán látszik, melyek a turisztikai szempontból fontos települé-
sek, vagy melyek a turisztikai téren történt fejlesztések.

12. táblázat. Elszállásolási helyek szerinti legjelentősebb települések.
Település neve Szálláshelyek 1998-ban Szálláshelyek 2008-ban
Tusnádfürdő 2.784 1.256
Csíkrákos 4 101
Csíkcsicsó 0 78
Kászonaltíz 0 59
Csíkszentimre 0 59
Csíkszépvíz 88 81
Gyimesközéplok 0 41

 A törekvések ellentmondásosak, a tömegturizmus - mely Tusnádfürdőt jellemezte - fontos-
sága csökkent, több, a szocializmus idején épült szállodát bezártak vagy magántulajdonba kerültek, 
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esetleg visszaszolgáltattak a tulajdonosoknak, több közülük még felújítás alatt áll. Falvakon vi-
szont feltűnt egy új kereseti forrás: a faluturizmus vagy agroturizmus. Csíkrákoson, Csíkcsicsóban 
jelentősen megnőtt az elszállásolási helyek száma, néhány helyi magánvállalkozó tevékenységé-
nek köszönhetően. Ezen magánvállalkozók gyakran a társulási formák kezdeményezői is. Sajná-
latos módon ezek a  fogadóstruktúrák megsokszorosító hatása a helyi gazdaság számára egyelőre 
elenyésző, különösen ami a helyi termékfogyasztást illeti, mivel a helyi mezőgazdasági termékeket 
még nem forgalmazzák hivatalosan, nem tesznek eleget az élelmiszerbiztonsági követelmények-
nek, és amennyiben „feketén” forgalmazzák őket, nem vehetők be az illető szolgáltató könyvvite-
lébe.
 A szállítás, fuvarozás szintén említésre méltó tevékenység, ebben az ágazatban 51 ak-
tív kereskedelmi társaságot tartanak nyilván, közülük a legjelentősebbek Csíkszentkirályon, 
Kászonaltízen, Csíkdánfalván, Csíkszépvízen, Gyimesfelsőlokon működnek, és úgy Románia te-
rületén, mint külföldön is aktívak. Mérnöki és tervezési cég 12 létezik, melyek nem csupán inf-
rastrukturális és építészeti beruházások tervezése szempontjából fontosak, de a terület stratégiai 
tervezése és területrendezési szempontból is.
 Meg kell említenünk a víz- és csatornaszolgáltatói tevékenységet is, majd mindenik köz-
ségben van képviseletük és majd mindenik település a LEADER területről bekapcsolódott a regi-
onális víz- és csatornaszolgáltató rendszerbe. Kászonaltíz, Csíkszentgyörgy, Gyimesfelsőlok még 
nem rendelkezik ivóvízszolgáltatási és csatornázási rendszerrel. Ezen ágazatban 98 személy mű-
ködik a HACS területén belül, ez a szám a szolgáltatások regionalizálása nyomán csökkenni fog.
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II.2.1.7. Egészségügyi – szociális ellátás és infrastruktúra
II.2.1.7.1. Létező vagy elérhető felszerelések
 Főbb egészségügyi, nevelési, szabadidős szolgáltatások, melyek a jelen egészségügyi-szo-
ciális infrastruktúrák keretén belül működnek.
13. táblázat. Fontosabb egészségügyi, nevelési szolgáltatások

 Az egészségügyi-szociális infrastruktúrára és szolgáltatásokra vonatkozó észrevételek
 Ami az oktatási infrastruktúrát illeti, Csíkszentmártonban, Csíkdánfalván és 
Gyimesfelsőlokon szakközépiskolák működnek, ezek közül számunkra a legjelentősebbek a me-
zőgazdasági és a turisztikai szakosításúak. Általános iskolák Csíkszentgyörgyön, Kászonaltízen, 
Csíkszentsimonban, Csíkszentkirályon, Csíkszentdomokoson, Gyimesközéplokon működnek, me-
lyekben 1-8 osztályosok oktatása folyik, nagy – 300 fölötti – tanulólétszámmal.
 Mikroregionális szinten a legjelentősebb egészségügyi infrastruktúrával Tusnádfürdő ren-
delkezik: egy rendelőintézete, két orvosi rendelője, egy fogorvosi rendelője és két gyógyszertára 
van. A többi településen csupán kisebb orvosi rendelők működnek, ahol a leggyakoribb gondot a 
szakorvoshiány, a nem megfelelő rendelési időszak, a hiányos felszereltség és az épület rossz álla-
pota jelentik. A létező felszerelések nagy része technikailag elavult. A HACS nem mindenik tele-
pülésének van gyógyszertára. Az emberek kénytelenek a szükséges gyógyszereket Csíkszeredából, 
vagy más községből beszerezni.
 A társadalmi ellátás terén csak helyi szintű felméréseket végezhetünk, mivel mostanáig nem 
történtek kezdeményezések a társadalmi problémák területi szintű kezelésére. A társadalmi ellátást ki 
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kell terjeszteni a fiatalokra, az idősekre és a különböző etnikai kisebbségek tagjaira egyaránt.
 Jelenleg az öregek és betegek gondozását minden községben az otthoni beteggondozók vég-
zik, ezt a tevékenységet a helyi önkormányzatok és a Caritas alapítvány finanszírozzák. Az öreggon-
dozás terén nagy előrelépést fog jelenteni a Csíkszenttamáson épülő öregotthon, melynek a létreho-
zása még kezdeti szakaszban van. Hagyományosan az öregek gondozását a család kellene biztosítsa.
 Nem léteznek olyan intézmények, melyek a fiatalok számára rendszeresen szerveznének 
kulturális szórakoztatási programokat. A bálokon és mulatságokon kívül nincs egy olyan hely, ahol 
a fiatalok civilizált és kulturált körülmények között tölthetnék a szabadidejüket. A tömegközleke-
dés nem támogatja a kulturális eseményekhez való hozzáférhetőséget, tömegközlekedési eszkö-
zökkel nagyon nehezen lehet eljutni egy koncertre vagy más, jelentős kulturális rendezvényre. A 
tömegszállítási eszközök nagyon leromlott állapotban vannak, nem lehet őket bevonni hivatalos 
turisztikai tevékenységekbe, tömve vannak ingázókkal és sokszor nem az épp kívánt útvonalon 
közlekednek. Kijelenthetjük, hogy egyetlen közintézmény vagy közszolgálat sem támogatja a tu-
rizmust vagy a turisztikai tevékenységeket. A Csík LEADER területén egyetlen turisztikai iroda 
létezik, Tusnádfürdőn, amely nem képes az egész térséget kiszolgálni.
 A templomok vagy azon intézmények, melyek székhelye építészetileg értékes, vagy műem-
léknek nyilvánított épületekben van, a turisták számára nem elérhetőek, nem látogathatóak, mivel 
zárva vannak a hétvégeken vagy a turistaidényben. (lásd társadalmi SWOT).
 A kistérségben az egészségügyi rendszer helyzetén sokat javít a csíkmadarasi, 
csíkszentdomokosi, csíkszentmártoni, tusnádfürdői mentőállomás, valamint a csíkszeredai köz-
ponti mentőállomás közelléte is. A közeljövőben az egészségügyi ellátásban olyan intézkedésekre 
lesz szükség, melyekkel el lehet indítani egy olyan egészségügyi infrastruktúra kiépítését, mely 
képes lesz eleget tenni a helyi követelményeknek.
 Tanügy terén az épületek azonnali javításokat igényelnek. A nagyobb községekben a helyi 
önkormányzat könyvtárakat is működtet, így jobb tanulási körülményeket biztosítva a tanulóknak.
 Az utóbbi években a sport terén jelentős fejlődés észlelhető, több sportcsarnok is épült, 
Csíkkarcfalván most épül az első födött községi műjégpálya, több helységnek van saját labdarú-
gócsapata, néhányuknak jégkorongcsapata is. Két helységben feljavították a jégpályákat, három 
olyan strand van, mely javításra szorul. Nincs vízilabdázásra alkalmas úszómedencénk. A célterü-
leten két sípálya működik, egy Tusnádfürdőn, egy Gyimesközéplokon. Mindkettő magántulajdon-
ban van. Ezek a beruházások egyéni, be nem épülő beruházások, nem kínálnak változatos szolgál-
tatásokat, nem részei egy közös fejlesztési tervnek.
 A sürgősségi ellátásról megállapítható, hogy egyes helységeknek szakmailag jól felkészült, 
de elavult felszereltséggel rendelkező egységei vannak, melyeket jó lenne felújítani vagy kicserél-
ni. A területen helyi önkéntes tűzoltóegységek működnek, de ezek nem rendelkeznek megfelelő 
felszereléssel, így biztosítani kell számukra az optimális működéshez elengedhetetlen berendezést.
 A bankok a jó gazdasági potenciállal rendelkező helységekben leányvállalatokat nyitottak, 
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ezek állandó jelleggel működő bankautomatákkal vannak ellátva.
 Több testvértelepülési kapcsolat is létezik (lásd társadalmi SWOT), más európai országok 
falvaival, településeivel, különösen Magyarországgal, Belgiummal, Szlovákiával, Franciaország-
gal, Svájccal stb. Ezek a kapcsolatok biztosíthatják a vidékfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek 
terén a tudástranszfert, ugyanakkor szakmai kapcsolatok kiépítését is lehetővé teszik a helyi sze-
replők és a különböző országok aktorai, valamint a gazdasági szférában tevékenykedők között. 
14. Táblázat. Egészségügyi egységek
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Tusnád           1  

Csíkkozmás     1     1  

Csíkszentmárton     2     1  
Csíkszentsimon     2     2  
Csíkszentimre     1     1  
Csíkszentkirály     1 1   2  
Csíkszentgyörgy 1   2     3  
Csíkszentlélek              
Kászonaltíz 1         2  
Csíkpálfalva           1  
Csíkszépvíz     1     2  
Csíkszentmihály     1     1  
Gyimesfelsőlok              
Gyimesközéplok              
Csíkcsicsó     1     1  
Csíkmadéfalva     2     1  
Csíkrákos              
Csíkmadaras     1 1   1  
Csíkdánfalva           1  
Csíkkarcfalva 1   1 1 1 2  
Csíkszenttamás           1  
Csíkszentdomokos 1   2     2  
Összesen 6 2 19 3 1 27 1
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15. Táblázat. Egészségügyi személyzet
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Gyimesfelsőlok 1 1 1
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Csíkrákos
Csíkmadaras 1 1 2

Csíkdánfalva 1
Csíkkarcfalva 2 1 2

Csíkszenttamás 1

Csíkszentdomokos 2 1 1

Összesen 30 9 20

II.2.1.8. Szociális tevékenységek és helyi intézmények
A HACS területén működő helyi közigazgatási intézmények szerkezete hasonló (polgármester, tit-
kárság, könyvelőség, adózási irodák stb.). Néhány község tervezési és fejlesztési osztályokkal is 
rendelkezik, pl. Csíkmadéfalván, Gyimesközéplokon és Csíkszentmártonban. Az utóbbi években 
több közösségfejlesztési egyesület alakult, melyek teljesen lefedik a HACS területét, és melye-
ket abból a célból hoztak létre, hogy a HACS-hoz tartozó területi-közigazgatási egységek illeté-
kességébe tartozó falvakban közösen hozzák létre, szervezzék meg, szabályozzák és kezeljék az 
ivóvízzel való ellátási és csatornázási tevékenységet, hogy javítsák a falvakon az életminőséget és 
változatossá tegyék a falu gazdaságát, pl. a turisztikai tevékenységek fejlesztése révén.
 Néhány faluban a polgármesteri hivatalok alárendeltségében működő egyesületeket hoztak 
létre, az egészségügyi és vízellátási szolgáltatások számára. Végső soron ezek az egyesületek át 
fognak kerülni a közösségfejlesztő egyesületek hatáskörébe.
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 A falvak életében nagy a jelentősége a civil szervezetek tevékenységének, ezek kiegészítik 
a polgármesteri hivatalok tevékenységi körét, különösen a művelődési és az ifjúsággal kapcsolatos 
területeken. A környezetvédő társaságok száma elég alacsony, a városfejlesztéssel, városrendezéssel 
foglalkozóké úgyszintén. A HACS területén viszonylag kevés a nők egyenjogúságát biztosító, vagy a 
peremre szorult csoportok jogaival foglalkozó egyesületek száma is. (Lásd Társadalmi SWOT).
 A közbirtokosságok különleges társulási formák, elsősorban gazdasági szerepük van, a he-
lyiek erdőállományának egy részét kezelik, tervszerűen biztosítva a közös erdőgazdálkodást, az 
erdei utak használatát. A közbirtokosságoknak hagyományosan társadalmi-kulturális célkitűzései 
is vannak, azon közösségek számára, melynek a javait kezelik; kulturális tevékenységeket támo-
gatnak, pl. fúvószenekari találkozókat, falunapokat vagy ösztöndíjakat biztosítanak, segélyadomá-
nyokat stb.
 A vizsgált területen viszonylag kicsi a turisztikai egyesületek száma, a legfontosabbak ezek 
közül Tusnádfürdőn, Csíkmadéfalván, Gyimesközéplokon, Csíkrákoson találhatóak, és ezek csu-
pán a közeli területeken működnek, nem állnak kapcsolatban egymással, nincsenek közös tevé-
kenységeik. A Hargita Turisztikai Egyesület több helyi egyesületet fog össze, segíti a beilleszkedé-
süket, ami legtöbbször azt jelenti, hogy közös kiállítóstandokon vesznek részt a hazai és külföldi 
(elsősorban magyarországi) kiállításokon.
 Majd minden településen vannak állattenyésztési- vagy termelői egyesületek, melyek sze-
repe a tájékoztatás, ugyanakkor hozzájárulnak a mezőgazdasági célú pénzalapok bevonásához. A 
megyevezetőség által tett lépéseknek köszönhetően az utóbbi időben megyeszintű termelői egye-
sületek is létrejöttek (gyümölcs- és erdeigyümölcs-feldolgozás, pálinkafőzés, juh- és tehéntej-fel-
dolgozás, kenyérsütés stb.).
 A nonprofit egyesületek közül meg kell említenünk a hagyományőrző egyesületeket, mint 
pl.: a folklór egyesületek, a fúvószenekarok egyesületei, kulturális egyesületek, közösségi és if-
júsági egyesületek. Ezen egyesületek majd mindenik helységben megtalálhatóak és jól szervezett 
tevékenységet folytatnak, pl. a fúvószenekarok hetente próbálnak, jelen vannak a község kulturális 
rendezvényein valahányszor csak szükség van rájuk, valamint versenyeket szerveznek más helysé-
gek fúvószenekarainak részvételével.
 A térségben számos sportegyesület működik, ezek leginkább labdarúgó vagy jégkorong 
egyesületek, de van példa az extrém sportképviseletre is (a Turbulencia Egyesület).

 

2.1.9. A területen foganatosított szakpolitikák (policy-k) mérlege

 A múltban a forrásbevonás elsősorban pénzbeli forrásokra irányult, a pályázatok a meglé-
vő pénzforrásokra alapozva készültek, nem a különböző társadalmi rétegek által megfogalmazott 
szükségletek alapján.
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 Az utóbbi évtizedben azonban a fejlesztések iránya változott, szinte kicserélődött. Az uniós 
finanszírozási alapok fontossága megnövekedett, és azzal, hogy Románia csatlakozott az Európai 
Unióhoz, a támogatások változatossága, a folyamatok decentralizációja következtében a stratégiai 
gondolkodás egyre nagyobb teret nyert. Mindez lehetővé teszi az eddigi, finanszírozási ajánlatokra 
alapuló forrásbevonási politikák megváltoztatását, egy olyan fejlesztésre való átállást, mely a tár-
sadalmi szükségletekre alapoz.

 Stratégiák és programok:
 - Hargita megye középtávú fejlesztési stratégiáje, 2002-2013. Az akciótervünkben és a me-
gyei stratégiatervben sok a közös vonás, a két terv kiegészíti egymást. Egyetlen olyan szempont 
sincs, mely szerint az egyik terv ellentmondana a másiknak vagy akadályozná azt (nincs betervez-
ve nagyméretű iparosítás vagy túlzott új infrastrukturális fejlesztés stb.).
 - Övezeti tervek, stratégiák, programok. Kidolgozott, a társadalmi, tanügyi, felnőtt-oktatási 
területekre irányuló stratégiák készülnek, mint az ifjúságot célzó stratégia, a turisztikára irányuló 
úgyszintén. Felvetődött egy megyeszintű gazdaságfelújító és vállalkozástámogató program kidol-
gozása is.
 A humán erőforrás és a vezetőkészség (menedzsment) fejlesztése egy hatékony fejlesztés-
politika alapját képezi. Létfontosságú az alkalmazottak továbbképzése, valamint megfelelő ügyes-
séggel, készséggel rendelkező személyzet toborzása. Időben megnövekedett a humán erőforrás, 
úgy képesség, mint számszerűség szempontjából, azonban nem annyira, amennyire kibővült a 
támogatási források skálája, vagy amennyire a helyi közigazgatás feladatköre tágult. Az utóbbi 
években nőtt a humán erőforrás képzésére fordított befektetések száma, itt említhetjük meg a Hu-
mánerőforrás fejlesztési Ágazat Operatív Program TEAM projektjeit és a Telework projektet.

16. táblázat. SAPARD programok a csíki körzetben
Kedvezményezett A project általános célkitűzése Szerződés összege

1.1. Intézkedés Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének javítása

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK 2005-2007
VEL FUNGO Kft.  

Csíkcsicsó, Madéfalva 
modernizálás

Erdeigomba lerakat (Fagyasztó. Hűtőberendezés) 1.399.126

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK 2006-2008
 IFEMAL Kft. 

Csíkszentkirály
Malom 522.424

2.1.Intézkedés Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása
MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK 2002-2004

Helyi tanács 
Csíkdánfalva

Ivóvízellátás 1.188.589,555
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Helyi tanács 
Csíkkarcfalva Ivóvízellátás 3.108.096,300

Helyi tanács 
Csíkszépvíz

Csatornázás és víztisztító állomás 4.012.713,865

3.1:Intézkedés Mezőgazdasági befektetések
MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK 2004-2006

A.I.CSISZER GHEORGHE LADISLAU PFA 
Csíkszentimre

Tehénfarm korszerűsítése 122.347,180

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK  2006-2008
 MILKTECHN Kft. 

Csíkkarcfalva
Tehénfarm létesítés 1.575.420

 PALCARO Kft. 
Csíkcsicsó

Állattenyésztési farm korszerűsítése 1.829.900

BIOMILK Kft 
Csíkjenőfalva, Csíkkarcfalva

Tehénfarm 3.026.751

AF FERENCZ TIBOR 
Csíkszépvíz

Növénygazdaság korszerűsítése 
felszerelésvásárlással

134.446

AF TOROK KATALIN 
Csíkszépvíz

Növénygazdaság korszerűsítése 
felszerelésvásárlással

137.225

AI FAZAKAS 
Csíkmadaras

Tehénfarm 241.681

COW FARM Kft. 
Csíkkarcfalva

Tehénfarm 2.674.539

 KARVILAN Kft. 
Csíkkozmás

Növénygazdaság korszerűsítése gép- és 
felszerlésvásárlással

352.114

AI ZOLD SANDOR 
Csíkdelne

Növénygazdaság korszerűsítése traktorvásárlás-
sal

56.616

AF EROSS 
Csíkszépvíz

Tehénfarm korszerűsítése különböző beszerzések 
révén

135.105

AF PETER TIBOR 
Csíkszépvíz

Növénygazdaság korszerűsítése traktorvásárlás-
sal

132.232

AI BOTTA JOZSEF 
Csíkszentmárton

Növénygazdaság korszerűsítése 
felszerelésvásárlással

234.338

SC I.B. 32 
Csíkkarcfalva

Növénygazdaság korszerűsítése különböző be-
szerzések révén

592.680

 DAKO IMPEX Kft. 
Tusnád

Mezőgazdasági gépek és felszerelések beszerzése 1.816.750

 AGROMEC Rt. 
Csíkszentkirály

Korszerű mezőgazdasági felszerelések beszerzése 633.452

 BURGABOTEC Rt. 
Csíkszentmárton

Korszerű mezőgazdasági felszerelések beszerzése 1.519.623
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3.4 Intézkedés: Olyan gazdasági tevékenységek fejlesztése, melyek a tevékenységek és a kereseti lehetőségek változatosságát eredménye-
zik

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK  2004-2006
 RADIX Kft.

Csíkszentmihály, Csíkajnád
Falusi turistafogadó, a lakóház kibővítése és 

átalakítása révén
299.080

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK  2005-2007
KARPATIA COM Kft.  Csíkszentdomokos Turista panzió 706.176

 ABETA Kft. 

Csíkmadaras
Turista panzió 608.115

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK 2006- 2008
 MONT ORIOL Kft. 

Csíkszentdomokos
Turista panzió 703.627

 CEANGART 
BAGOLYVAR 

Gyimesfelsőlok
Turista panzió 710.945

 VADON Kft.

Csíkcsicsó (Hargitafürdő)
Turista panzió 728.840

KLUMPA TRAVEL Kft. Csíkcsicsó
Turista panzió

726.700

 TAGORA INVEST Kft. Gyimesfelsőlok Turista panzió 695.559
TURISM MONTAN Kft.  Gyimesközéplok Turista panzió 725.701

CL Csíkszentdomokos Erdei út feljavítása 1.944.041
CL Csíkdánfalva Erdei út építése 2.100.780
 RADIX NOVA Kft. 
Csíkszentmárton

Elsődleges fafeldolgozás 394.725

17. Táblázat. A Regionális Operatív Programok (ROP) keretében elfogadott projektek

Projekt neve Kezdeményező/kedvezményezett neve
Összérték 
lej

 DJ 125 és DJ 125 utak feljavítása, Balán és  
DN12C –  SMIS kód 11025

Hargita Megye Tanácsa 69.589.128
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18. Táblázat. Folyamatban levő projektek

Projekt neve Prioritási tengely Kezdeményező/kedvezményezett neve Projekt összértéke

Borvizek utja 2-es tétel PHARE CES 2004-2006 nagy-
beruházási projekt

Hargita Megye Tanácsa, valamint Csík-
szereda, Székelyudvarhely, Szentegyháza, 

Borszék, Tusnádfürdő, Remete

4.974.252 
lej

DC12-es számú községi út 
rehabilitálása és a kulturális és 

természeti örökség megőrzését 
promováló információs központ 

létrehozása 

PNDR ADI Bogát, melynek Csíkcsicsó is része 1.200.000 
euró

Ivóvíz- és használtvízhálózat 
kiépítése Csíkszentmihályon; 

óvodaépítés
PNDR, 322-es Intézkedés Csíkszentmihály 1.400.000 

euró

Ivóvíz-és használtvízhálózat 
kiépítése Csíkrákoson PNDR, 322-es Intézkedés Csíkrákos, az Adi Bogát más községeivel 

közreműködve
23.136.107 

lej
Siculicidium tematikus útvonal 
létrehozása és kiépítése és egy 

turisztikai menedékhely kialakí-
tása a Hargita hegységben

PNDR,  313-as Intézkedés Csíkmadéfalva 859.200 
lej

 DJ123A –  4239 SMIS kód utak 
feljavítása ROP,  2-es tengely DMI.2.1 Hargita Megye Tanácsa 47.239.384 

lej
„A hegyimentés korszerűsítése 

Hargita megyében” ROP,  5-ös tengely Központi Fejlesztési Ügynökség 7.612.066,89 
lej

CIVPro - Regional Strategies for 
Disaster Prevention

Interreg IV C Régiók közötti 
együttműködési program Vidékfejlesztési és Turisztikai Minisztérium 83.260 

euró

ROBINWOOD - Multifunctional 
role of the forest

Interreg IV C Régiók közötti 
együttműködési program Vidékfejlesztési és Turisztikai Minisztérium 599.850 

euró

INSIGHT
Európai komisszió, Mező-

gazdasági és Vidékfejleszté-
si Igazgatóság 

Európai Bizottság, Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság

109.436 
euró
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19. Táblázat: Megvalósított projektek

Projekt neve Prioritási tengely Projekt összértéke
Kezdeményező/
kedvezményezett neve

ISRP 153 Kőműves szakmai 

továbbképző 15 balánbányai 

roma lakos számára

PHARE Romák helyzetének 
javítását célzó országos 

stratégia támogatása, 
szakképzettség és kereseti 
lehetőséget biztosító terü-

leteken 
RO 2002/000 – 586.01.02 

– 02

12.076,91 
euró

Balánbánya

Csíkdánfalva vízellátása SAPARD, 2.1-es intézkedés
1.225.000 

lej
Csíkdánfalva

Csíkdánfalva-Várkapu-Ráckebel 

erdei út építése
SAPARD, 3.2-es intézkedés

2.100.000 
lej

Csíkdánfalva

Gál-kút erdei út javítása SAPARD, 3.5-ös intézkedés
825.106 

lej
Csíkszentdomokos

Szelektív hulladékgazdálkodás 

Alcsíkon
PHARE CES 2003

3.381.600 
lej

Csíkszentsimon

Innovative EXchange of 

knowledge, experiences and 

methods based on cultural 

heritage of TEXtile 

INEXTEX A textilörökségen alapuló 

tudás, tapasztalatok, módszerek 

innovatív cseréje

GRUNDTVIG-Folyamatos 
továbbképzés program

Tanulmányok, projektek 
és helyi bibliográfiák 

kidolgozása 512.395,00 
Euró

44.432,00 
Euró

 Vasternorrland, Svédország Megyei Tanács

Partner: Hargita Megye Tanácsa

Aquanet „multimédiás képzés 

munkások részére”
Leonardo da Vinci Program

469.984,00 
Euró

39.000,00 
Euró

 San Valero Alapítvány, Zaragoza, Spanyol-
ország,

Partner: Hargita Megye Tanácsa

TEAM – Az adminisztráció 

hatékonyságának növelését célzó 

képzés

Szektoriális Operatív 
Program Az adminisztráció 
hatékonyságának növelése, 

DMI. 1.3.

1.622.958 
lej

Hargita Megye Tanácsa

„Készségek és képességek 

fejlesztését célzó szpeciális 

felszerelés beszerzése a 

sűrgősségi helyzetekben, 

valamint sűrgősségi orvosi ellátás 

és elsősegélynyújtás minőségének  

javítása  a  7-es számú Központi 

Régióban”

POR, 3-as Priorítási Tengely 
„Szociális infrastruktúra 

javítása”
DMI. 3.3. „Sürgősségi 

helyzetekbe való beavatko-
záshoz szükséges operatív 
bázisok felszereltségének 

javítása”

 
42.655.604 

lej

7.109.267
lej

Erdély Központja Közösségi Fejlesztési 
Egyesület

Partner: Hargita Megye Tanácsa 
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II.2.1.10.  Kiegészítés a terület bemutatásához

 A három kistérségi társulás, melyek egyben a Csík LEADER Egyesület alapító tagjai, 
1999-ben jött létre és azóta működIk a Csík-térség területén. A kistérségeknek ösztönző szerepe 
van a vidékfejlesztésben, ez a szerep különösen fontos a LEADER vonatkozásában. A helyi kö-
zösségek intézményi és önkormányzati kapacitásának fejlesztési kezdeményezései közül az egyik 
legfontosabb a kistérségek támogatása. A rendszerinfrastruktúra fontos részeként ezek a kistérségi 
társulások hozzájárulnak a stratégiai tervezés által megkövetelt elvek, közpolitikák és intézkedések 
érvényesítéséhez.
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III rész: SWOT-ELEMZÉS
 A térség fejlődését gátoló problémák meghatározására a tematikus munkacsoportokban a 
problémafa, valamint radar-diagnózis módszerét alkalmaztuk. A következő találkozón a problé-
mafát célfává alakítottuk át. Az alábbiakban a két munkacsoportban radar-módszerrel valamint a 
problémafa-módszerrel elért eredmények egy-egy példáját mutatjuk be.
 Miután a radar-módszerrel sikerült feltárni és összefoglalni a térség jellemzőit, rátértünk a 
problémák feltárására. Minden résztvevőnek öntapadós jegyzet-lapot osztottunk ki, amelyre min-
denki felírta, hogy szerinte melyek a LEADER térség leggátlóbb nehézségei, problémái. Ezután a 
feltárt problémákat csoportokba soroltuk, amely csoportosítás során 6 fő téma különült el:

- Szakképzés-hiány
- Munkahely-hiány
- A gazdasági diverzifikáció hiánya
- Gyenge alapinfrastruktúra-ellátottság
- A régió adottságainak alacsony kihasználtsága
- Gyenge önértékelés
- Kommunikáció-hiány

7

6

7

7

6

7

8

7

6,3

4,5

7,3

6

6

6,4
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7,3
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Erőforrások

Humánerőforrás

Munkahelyek

Ismeretek és képesség

Kultúra, identitás

Kormányzat, demokrácia

Önmegítélés

Nemzetközi megítélés és együttműködés

I. Csoport II. Csoport Maximum

A továbbiakban a fent felsorolt gyengeségek okait próbáltuk megtalálni, valamint az ok-okozati 
összefüggéseket és azok hatásait. Az alábbi példa egy összeállított problémafát mutat be.
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A 3.1. „Képzés, oktatás” című intézkedés keretében javasolt képzés-típusok: Intézkedés, amellyel kiegészítik egymást
Helyi túravezető-képzés (rural interpretor) 1.4.
Hagyományos mesterségek oktatása (ács, zsindely-készítő) 1.1., 1.2.
Kézműves-képzés 1.2.
Sajtkészítő tanfolyam 1.3.
Gyümölcsfeldolgozás, erdei gyümölcs hasznosításának oktatása 1.5.
Nordic Walking-oktatók képzése 1.7.
Hagyományos motívumokat használó népművészek képzése 1.7.
Hatékony víz- és energiahasználatra vonatkozó képzések, tudatosítás 2.1.
Helyi és térségi márka-azonosulás (branding) oktatása 1.5.
Idegennyelv-oktatás a turizmus és szolgáltatások terén ügyfélkapcsolatot betöltő 
személyzet számára 

1.4.

Protokoll-szabályok oktatása a turizmus és szolgáltatások személyzete számára 1.4.



39

TERÜLET

Erősségek:
- Kiváló adottságok az állattenyésztésre
- Csodálatos táj, tiszta levegő
- Gazdag folyóvíz-hálózat
- Gazdag ásványvíz-tartalék
- Biodiverzitás
- Jelentős erdőállomány és vadállomány
- Jellegzetes, változatos kultúra
- Mérsékelt időjárás nyáron
- Természetes fejlesztési központ léte-

zése
- Hagyomány és természetközeli falusi 

életmód
- Falusi épített örökség, hagyományos 

településszerkezet fennmaradt elemei

Gyengeségek:
- Alapinfrastruktúra hiánya
- Környezettudatosság hiánya
- Tájképi hibák (hulladék-lerakatok, 

szennyvíz, felszíni kőbányák)
- Az erdőállomány kizsákmányolása
- Faluképrombolás (urbanisztikai fe-

gyelem felbomlása)
- Faluszerkezet megszűnése (összenő-

nek a falvak)
- Az épület-felújítások és új építések 

nem veszik figyelembe az építészeti 
hagyományokat és a környezetet

Lehetőségek:
- Egészséges életmód elterjedése
- Minőségi és egészséges élelmiszerek 

iránti megnövekedett kereslet
- Uniós támogatások
- Megnövekedett figyelem a térséggel 

szemben
- Az ápolt táj, a hagyományos kultúra 

és az épített örökség iránti növekvő 
nemzetközi érdeklődés és fizetőképes 
kereslet

Veszélyek:
- Jogszabályok – környezetvédelmi, 

élelmiszerhigiéniai, állathigiéniai 
megszorítások (pl. kaszálás csak júli-
us 1. után, tejhigiénia stb.)

- Kommersz fogyasztói kultúra terjedé-
se

- Az építészeti megoldások (anyaghasz-
nálat, épületek megjelenése) kritikát-
lan importja

- A turizmus számára egyre kevésbé 
vonzó, hagyományos jellegét vesztett 
településkép

- Energiaválság
- A térség a krosszmotrosok 

célponTjává válik, miután más orszá-
gok szabályozása kitiltja őket

- Természeti csapások



40

LAKOSSÁG

Erősségek:
- Aránylag nagyméretű települések, sta-

bil lakossággal
- Jellegzetes kultúra
- Multikulturalitás
- A kulturális és spirituális hagyomány-

ápolás szükségletként jelentkezik
- A régi mesterségekhez kapcsolódó 

szakismeretek fennmaradása
- A fa megmunkálásához kapcsolódó 

szakismeretek jelenléte a térségben
- Az építőiparhoz kapcsolódó szakisme-

retek jelenléte a térségben
- Közösségi szolidaritás-tudat erősödé-

se
- Lokálpatriotizmus, térségben gondol-

kodás

Gyengeségek:
- Értékválság a közösségekben
- A modern szakmák ismeretének hiá-

nya, főleg az idősebb generáció köré-
ben

- Negatív énkép, pesszimista gondolko-
dás

- A fiatalok elvándorlása városra és kül-
földre

- Vállalozókedv, tevékeny életvitel hi-
ánya

- Szervezési ismeretek, képességek ala-
csony szintje

- Szervezési ismeretek, képességek ala-
csony szintje

- A tanulás, önfejlesztés iránti igény 
hiánya

- Alkoholizmus
- Nincs hatékony megoldás a roma-

problémákra
- Nyelvi adottságok hiánya, ami a 

világnyelvekre főként vonatkozik
Lehetőségek:

- A tanulás, önfejlesztés iránti igény 
hiánya

- Egészséges, életigenlő gondolkodás-
mód terjedése, terjesztése

- Humánerőforrás fejlesztési támogatá-
sok (EU)

- Gazdaság-fejlesztési politikák irány-
váltása (Pradigmaváltás)

Veszélyek:
- Kommersz fogyasztói kultúra terjedé-

se
- A gazdasági helyzet további, draszti-

kus romlása nagy számú elvándorlást 
okozhat

- Etnikai arány felbomlása



41

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG

Erősségek:
- Biominőségű termékek jelenléte a 

térségben
- Jelentős erdő-állomány
- Hegyi kaszálókról származó, jó minő-

ségű széna
- kézművesség
- A népművészet, tárgyi örökség meg-

léte
- Ásványvizek, töltőállomások
- Gazdag folyóvíz-hálózat
- A kis léptékű, extenzív, félextenzív 

állattartás kiemelkedően magas hoz-
záadott értéke az össztársadalmai 
szolgáltatásokhoz szociális, környeze-
ti, és közjóléti területen

- Erdei gyümölcsök, gyógynövények
- Önellátó és félig önellátó gazdaságok 

nagy száma
- Gazdag állatállomány 
- Hagyományos állattartás

Gyengeségek:
- A helyi termékeknek nincs értékesítési 

hálózata
- Alacsony térség- és termékmarketing
- A vállalkozások száma az országos átlag 

alatt van
- Vállalozókedv, tevékeny életvitel hiánya
- Munkahelyek hiánya
- A régió adottságainak alacsony kihasz-

náltsága
- Tőkehiány
- Feldolgozó-ipar szegényes
- Turisztikai szolgáltatások, szolgáltatók 

kis száma, a szolgáltatások aránylag 
gyenge színvonala

- Turizmus erősen szezoniális jellege
- A gazdasági integráltság hiánya
- Fiatalok külföldi munkavállalása
- Alapinfrastruktúra hiánya
- Tájképrombolás
- Szakképzettség hiánya
- Újrahasznosítható energiák gyenge ki-

használása

Lehetőségek:
- Minőségi helyi termékek külföldi pia-

cokon való értékesítésének lehetősége
- Vissza nem térítendő támogatások
- A folyók és patakok energetikai ki-

használása
- Az ültetvények és erdők energetikai 

kihasználása
- Újrahasznosítható energia-források 

feltárása
- A létező kapcsolatok kihasználása a 

gazdaság felélesztésére
- Gazdasági világválság (félig önellátó 

életforma újraéledése, bemutatása)
- Energiaválság

Veszélyek:
−	 A gazdasági válság negatív hatása 

(munkahelyek megszűnése)
−	 Az olcsó tucattermékek és szolgáltatá-

sok elfoglalják a helyi termékek helyét
−	 Az állami szabályozás gátolja a helyi 

termékek értékesítését
−	 A természeti csapások (árvíz, földcsu-

szamlás) veszélyeztetik a mezőgazdasá-
got és turizmust

−	 A nagy szélturbinák megjelenésével 
eltűnik a táj természetes jellege, miál-
tal csökken a turisztikai potenciál és a 
biodiverzitás
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Társadalmi és intézményi szervezet

Erősségek:
- Nagyszámú nonprofit szervezet, főleg 

ifjúsági és hagyományőrzés területén
- Jól működő szociális gyermek-és ott-

hongondozási rendszer
- A templomok, épített örökség és lel-

készet jelentős szerepe társadalmi és 
kulturális téren

- Helyi újságok viszonylag nagy száma 
(napilapok, információs anyagok)

- Kiterjedt napközis és iskolai intéz-
ményrendszer

- Léteznek kistérségi és nemzetközi 
fejlesztési egyesületek

- A közbirtokosságok majdnem minden 
településben jelentős anyagi erőt kép-
viselnek 

- Nagyszámú gazdaegyesület, egy szö-
vetkezet

- Nagyszámú helyi rendezvény
- Jelentős számú testvérkapcsolat, nem-

zetközi kapcsolatok

Gyengeségek:
- Természetvédelmi és urbanisztikai 

egyesületek, valamint a nők érdekkép-
viseletének hiánya

- Kulturális intézmények állapota (épü-
let, felszereltség)

- Nincs együttműködés a helyi szerve-
zetek és intézmények között, nincs 
regionális képviseletük

- Nincs iteráció a helyi rendezvények 
között

- Sérült sport-infrastruktúra, amely nem 
elégíti ki a speciális igényeket

- Az intézményrendszer egyetlen eleme 
sem szolgálja a turizmust a kívánatos 
színvonalnak megfelelően 

- A közintézményekben és tömegközle-
kedési eszközökön nincs megoldva a 
fogyatékkal élők hozzáférése, illetve 
olcsó, látszatmegoldások találhatóak

- A tömegközlekedés nem megfelelő 
(ingázás, rendezvényeken való részvé-
tel szempontjából)

- A tömegközlekedésben használt jár-
művek régiek és elhasználtak

- Hiányzik a fiatalok és idősek szórako-
zóhelye

Lehetőségek:
- Az intézményi rendszer fejlesztését 

célzó támogatások
- A civil szférát célzó támogatások

Veszélyek:
−	 A demográfiai folyamatok következté-

ben az intézmények kihasználása
−	 A gazdasági válság nehezíti az intéz-

mények működését
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IV. RÉSZ:  STRATÉGIAI PRIORITÁSOK, OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEK, 
INTÉZKEDÉSEK
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V..RÉSZ: INTÉZKEDÉSEK
INTÉZKEDÉS

Intézkedés - Falufejlesztés

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja
Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
56. Cikkelye,

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
16.a) Cikkelye,

- 322-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik.

SWOT elemzés a témában:

Erősségek:
- Falusi épített örökség, hagyományos településszerkezet fennmaradt elemei

- Lokálpatriotizmus, térségben gondolkodás

Gyengeségek:
- Értékválság a közösségekben

- Faluképrombolás (urbanisztikai fegyelem felbomlása)

- Faluszerkezet megszűnése (összenőnek a falvak)

- Az épületfelújítások és új építések nem veszik figyelembe az építészeti hagyományokat és 
a környezetet

- Környezettudatosság hiánya

Lehetőségek: 
- Az ápolt táj, a hagyományos kultúra és az épített örökség iránti növekvő nemzetközi ér-

deklődés és fizetőképes kereslet

Veszélyek: 
- Az építészeti megoldások (anyaghasználat, épületek megjelenése) kritikátlan importja

- A turizmus számára egyre kevésbé vonzó, hagyományos jellegét vesztett településkép

Helyzetismertetés:

A különböző, Uniós és nemzeti alapokból finanszírozott projekteknek köszönhetően elkezdődött a 
térség alapinfrastruktúrájának fejlesztése.
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Az intézkedés átfogó célja a vidéki lakosság életkörülményeinek javítása, biztosítva az 
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

Az intézkedéssel azt kívánjuk elérni, hogy településeinknek javuljon az infrastrukturális el-
látottsága, és ezek megvalósításával javuljon a falvak megjelenése is. Településeink állapota sokat 
romlott a kommunista rezsim időszakában, és igen sokat az elmúlt 20 évben is. Sajnálatos módon 
sok esetben megfelelő szakmai támogatás nélkül történtek fejlesztési beavatkozások, amelyek a 
települések középületeinek és közterületeinek állapotát és megjelenését tovább rontották.

Jelen intézkedés a rendelkezésre álló források korlátozott volta, és a viszonylag kis maximá-
lis projektméret okán nem pontosan a 322 intézkedésben megfogalmazott infrastruktúrafejlesztési 
tevékenységeket támogatná, mert azok nagyságrendekkel nagyobb tőkeigényűek. Azonban a 322-
es intézkedés szellemiségét megőrizve integrált infrastruktúrafejlesztési projektek megvalósítása 
a cél, amelyek településképi, közösségi infrastruktúrafejlesztési és épített örökségi szempontokat 
egyaránt figyelembe vesznek.

Az intézkedés innovatív jellegét adja, hogy a megvalósítható projektek körét azon telepü-
lésfejlesztési alapvetés figyelembevételével alakítottuk ki, mely szerint a közterületek rendbetétele 
a magántulajdonban lévő ingatlanok állapotának a feljavítását maga után vonja. Ezt számos nagyon 
sikeres településfejlesztési projekt bizonyította Nyugat-Európában, vagy itt Romániában is. Továb-
bi innovációnak számít, hogy a terveztetést ingyenes építészeti konzultáció kíséri, ezzel biztosítva 
az egységes, magas és adottságokhoz illeszkedő minőséget. A cél tehát nem csupán az építmények 
állagmegóvása, de egyértelműen a településközpontok mintaadó, színvonalas átalakítása.

Intézkedések közötti kapcsolat:

  A projektekben megvalósítandó fejlesztésekhez lehetőség van a 2.3 Tervek és tanulmá-
nyok intézkedés keretében a tervezés egy részét megfinanszírozni. Amennyiben középület felújítás 
történik, és az ingatlantulajdonos a 2.1 Megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek létesítése 
intézkedéshez demonstrációs projektet is benyújtott, az a projekt elbírálásakor plusz pontot jelent.

Az intézkedés ismertetése:

Ezen intézkedés célja kisléptékű infrastruktúrafejlesztési projektek megvalósítása. A   pro-
jektek célja a települések kiemelten fontos középületeinek, illetve közösségi (pl. egyházi) épü-
leteinek, valamint azok környezetének feljavítása. Amennyiben az épület-felújítás nem indokolt, 
önálló közterület-rendezési projektekkel is lehet pályázni. A támogatások egy vagy több középület, 
illetve a közösséget szolgáló más épület felújítását teszik lehetővé, amelyhez kötelezően kell hogy 
kapcsolódjon az épület környezetének felújítása is. Ezen felújítások figyelembe kell hogy vegyék 
a település épített örökségéből adódó sajátosságokat és a településszerkezeti, valamint táji meg-
határozottságot. Ezen szempontok érvényesítése nem a pályázó kizárólagos felelőssége, hanem 
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ehhez szakmai támogatást kap a LEADER iroda tanácsadó építészeitől. Ennek az építészeti tanács-
adásnak az igénybe vétele a pályázat formai befogadásának feltétele már a pályázat készítésének 
megkezdésekor. A tanácsadás a pályázó számára ingyenes.

A projektek keretében elszámolhatók a projekt-előkészítés, így a tervezés költségei is, ám 
ennek mértéke nem haladhatja meg a projekt teljes költségvetésének  20%-át.

Az épületek felújítása jelentheti azok teljes körű rendbetételét, vagy az épület külső fel-
újításakor elrontott állapot helyreállítását (pl. homlokzatdíszek visszahelyezése, színezés eredeti 
állapotának visszaállítása).

A közterületek felújítása során az épített környezet, valamint a település szerkezeti és táji 
adottságainak figyelembe vételével kell azokat megterveztetni. Ezeknél szempont a környezetbe 
nem illeszkedő megoldások eltávolítása, és/vagy azok kiváltása új, településképbe illő megoldá-
sokkal (burkolatok, buszmegállók, szemetesek, közterületi bútorok, kutak, keresztek, egyéb köz-
területi építmények). A közterület-tervezésekre vonatkozóan is a pályázat befogadásának formai 
feltétele az ingyenes építészeti tanácsadás igénybe vétele. 

Haszonélvezők:

Önkormányzatok, egyházak, közösségi célt szolgáló épületek tulajdonosai.

A támogatások (projektek) várható száma: 25

Támogatható tevékenységek:

Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:
- Épülettervezés, 

- Közterületek megtervezése,

- Pályázatírás.

Anyagi természetű tevékenységek:
- Épület-felújítások, átalakítások,

- Közterületek felújítása, kialakítása,

- Közterületi létesítmények, bútorok stb. kialakítása, felújítása.

Például:

- Épület külső-belső felújítása,

- Zöldfelületek kialakítása (fásítás, füvesítés, virágosítás),

- Közterületi burkolatok kialakítása,

- Hidak javítása, építése,

- Közterületi bútorok, más építmények felújítása, beszerzése,

- Kapuk, kerítések,

- Temetők rendezése.
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Finanszírozás:

Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 100%

Tervezett pro-
jektszám

Átlagos költség

euró

Költségkeret

euró

FEADR –támo-
gatás összesen

euró

Nemzeti támo-
gatás

euró

Önrész

euró

25 30.000 750.000 562.500 187.500 0

Pontozási kritériumok: 

Támogatásra jogosultság feltétele: 

- építészeti tanácsadás igénybevétele a jogosultság egyik feltétele.

Kiválasztás feltétele: 

- a projektnek kötelezően tartalmaznia kell közterület-felújítást is 

Rossz állapotú épületek, közterületek, építmények feljavítása előnyt élvez a jó állapotú, de rontott 
megjelenés rendbetételéhez képest - 10 pont. 

Középület felújítás esetében megújuló energiaforrás használatot biztosító demonstrációs projektet 
is benyújtottak (2.1 intézkedés) ugyanerre az ingatlanra - plusz 10 pont 

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás Támogatott községek száma

Beruházások összessége

Eredmény Fejlesztett települések

Hatás Azon vidéki lakosok %-a, melyek jobb életkörülményeknek 
örvendenek a támogatás következtében

1.2.  Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztése

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja:
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 

támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
54. Cikkelye,

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 473/2009. (EK) TANÁCSI Rendelet 1. Cikkelyének 2 (l), (b) pont-
ja,

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 74/2009. (EK) TANÁCSI Rendelet melléklete,
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- 312-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik.

SWOT elemzés a témában:
Erősségek: 
- A térségben létező biotermékek
- Jelentős erdő-állomány
- Ásványvizek, töltőállomások
- Az extenzív és fél-extenzív, házi állattartás jelentős hozzájárulása a szociális, környezeti 
szolgáltatásokhoz

- Önellátó és félig önellátó gazdaságok nagy száma
Gyengeségek: 
- Nincs a helyi termékeknek értékesítési hálózat
- Fejletlen termékmarketing
- A vállalkozások száma az országos átlag alatt van
- Munkahely-hiány
- Tőkehiány
- Fejletlen feldolgozó-ipar
- Gazdasági integráció hiánya
- Szakképzés-hiány
- Újrahasznosítható energiák gyenge kihasználása
- A munkaerő kivándorlása
Lehetőségek: 
- Helyi termékek külföldi piacokon való értékesítése
- Lehívható támogatások
- A folyók és patakok energetikai kihasználása
- Az ültetvények és erdők energetikai kihasználása
- A létező kapcsolatok kihasználása a gazdaság felélesztésére
- A gazdasági válság (az önfenntartó családi gazdaság újraéled)
Veszélyek: 
- A gazdasági válság negatív hatása (munkahelyek megszűnése)
- Az olcsó tucattermékek és szolgáltatások elfoglalják a helyi termékek helyét
- Az állami szabályozás gátolja a helyi termékek értékesítését

Helyzetismertetés:

 Térségünkben alacsony a vállalkozói készség, a működő vállalkozások pedig sokszor nem 
képesek a piaci igényeknek megfelelni sem mennyiségi, sem minőségi értelemben. Ennek megvál-
toztatását célozza jelen intézkedés. 
 Az intézkedés célja új, nem mezőgazdasági ágazaton belüli mikrovállalkozások létrehozá-
sa, valamint a meglévők fejlesztése, a termelést vagy szolgáltatást elősegítő beruházások támoga-
tása. További cél a térségben előállított termékek és szolgáltatások hozzáadott értékének növelése, 
amely által több és igényesebb munkahely jön létre. Ezen kívül innovatív megoldások támogatása, 
technológiai fejlesztések, új termékek és szolgáltatások bevezetése valamint marketing tevékeny-
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ség megvalósítása. Ezzel az intézkedéssel kiemelten támogatnánk olyan elképzeléseket, amelyek 
egy helyi vagy térségi márka, brand kialakítását célozzák. Az intézkedés megvalósítása során ki-
emelt figyelmet kell fordítani a minőségi termékek és szolgáltatások támogatására.
Az intézkedés tere megfelelően elhatárolódik a stratégia más vállalkozásfejlesztést segítő intézke-
déseitől: 1.3 - Mezőgazdasági és erdészeti termékek és szolgáltatások hozzáadott értékének növe-
lése, 1.4 - Turizmusfejlesztés, 2.1 - Megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek létesítése, ezál-
tal kiegészítve azokat (komplementaritás). A tevékenységek bővítéséhez lehetőség van specifikus 
képzési programok beindítására a 3.1 - Képzés, oktatás intézkedés keretében.
Az intézkedés újszerűsége abban áll, hogy kis összegű, könnyen hozzáférhető vissza nem térítendő 
támogatáshoz juttatja azokat a vállalkozásokat, amelyek számára akár a bankkölcsön, akár a saját 
forrásból történő fejlesztések nem, vagy csak minimális mértékben valósíthatók meg. Ilyen érte-
lemben a legtőkeérzékenyebb, de potenciálisan jelentős számú munkahely teremtésére alkalmas 
szektor feltőkésítéséről beszélhetünk.

Az intézkedés operatív céljai:
- Vidéki térségben nem-mezőgazdasági szektorban működő mikrovállalkozások fejlesztése, 

újak indítása
- A népszerűsített vállalkozások létrehozásának bátorítása, különösen fiatalok és nők körében
- A szolgáltatási ágazat támogatása
- Mezőgazdaságtól való függés mértékének csökkentése

Intézkedések közötti kapcsolat:

Az 1.2 – Mikrovállalkozások fejlesztése intézkedés pozitívan befolyásolja a 2.2. – Vidéki örökség 
megőrzése és 1.3. Mezőgazdasági és erdészeti termékek és szolgáltatások hozzáadott értékének 
növelése intézkedéseket.
Az 1.2 – Mikrovállalkozások fejlesztése intézkedésből olyan helyi építészek támogathatóak, akik 
hagyományos építkezési módszerekkel valósítanak meg építkezési munkálatokat. Ezen hagyomá-
nyos módszerek használatával megvalósíthatóak a 2.2. – Vidéki örökség megőrzése intézkedés 
tervezett beruházásai.

Az intézkedés ismertetése:
Az intézkedés támogatást nyújt nem mezőgazdasági téren működő mikrovállalkozások létrehozá-
sára, illetve a már meglévők fejlesztésére, annak érdekében, hogy új és változatos helyi termékek 
és szolgáltatások jelenjenek meg a térségben.
A kiírás célkitűzései a következők: 
1.  Új munkahelyek teremtése és megtartása a vidéki térségben;



50

2.  A nem mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése; 
3. A vidéki lakosság számára új és változatos szolgáltatásokat nyújtó mikrovállalkozások létreho-
zása és fejlesztése.
A 312-es intézkedés a vállalkozásokat fejlesztési céllal támogatja, hozzájárulva a vidéki térségek-
ben az életszínvonal növeléséhez és a vidéki gazdaság diverzifikációjához.
Jelen intézkedéssel főleg azokat a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, amelyek hozzájárul-
nak egy új, helyi, vagy térségi márkanév létrejöttéhez. Az intézkedés keretében különös figyelmet 
fordítunk a minőségi termékek létrehozásának támogatására.
Az intézkedés keretén belül támogathatók a gyártó és szolgáltató helyszínek – ingatlanok, székhe-
lyek létrehozása – felújítása vagy bővítése, a termelést elősegítő korszerű gépek és technológiai 
eszközbeszerzések, marketing tevékenységeket célzó projektek, térségi szintű üzleti és marketing 
tervek kidolgozása, piackutatás elvégzése. Előnyt élveznek az eredet-megjelölést is felölelő mar-
ketingtevékenységek.
Az intézkedés kiemelten támogatja az újszerű termékek és szolgáltatások beindítását, ezzel a tér-
ségi innovációt.
Az épület illetve ingatlanfelújítás vagy bővítésre vonatkozóan figyelembe kell majd venni a tele-
pülés épített örökségéből adódó sajátosságokat és a településszerkezeti, valamint táji meghatáro-
zottságot is. A pályázat befogadásának formai feltétele az ingyenes építészeti tanácsadás igénybe 
vétele már a pályázat készítésének megkezdésekor. 

Haszonélvezők:
Vállalkozások, magánszemélyek
A várható támogatások száma: 25

Támogatható tevékenységek:
Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:

- A termelési, szolgáltatási folyamat fejlesztéséhez közvetlenül kapcsolódó tervezői, szakér-
tői és egyéb szolgáltatási tevékenységek.

- Üzleti tervek kidolgozásához kapcsolódó szakértői és egyéb szolgáltatási tevékenységek 
(HG. 28/2008)

- Projektfejlesztési, pályázatírási, tervezői stb. szolgáltatások nyújtása.
- A fejlesztéshez szükséges minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok beveze-

tése.
- A fejlesztéshez közvetlen kapcsolódó, illetve térségi marketing tevékenységek.
- Pénzügyi és management tanácsadás
- Szoftverek, szabadalmak, licenszek beszerzése
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Anyagi természetű tevékenységek 
- Újszerű, minőségi termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez szükséges anyag- és eszköz-

beszerzés. 
- Ingatlanok bővítéséhez, felújításához szükséges anyag és eszközbeszerzések.
- Kisipari termékek gyártásához, árusításához, valamint szolgáltatások nyújtásához szüksé-

ges építkezések, épület-felújítások, -korszerűsítések, ill. kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés.
- Szállító eszközök, járművek vásárlása, amelyek kimondottan a projektben megvalósított 

tevékenységeket szolgálják.
- A fejlesztéshez szükséges eszközök, gépek, gépsorok beszerzésének költségei.

Például:
- Új vállalkozások bejegyeztetésének támogatása, anyag- és eszközbeszerzések
- Üzleti tanácsadás, piackutatás 
- Internet- és kábeltévészolgáltatás létrehozása vagy meglévő fejlesztése,
- Könnyűipari termékek, háztartási termékek előállítása (pl. bőr, gyapjú, szalma)  
- Fafeldolgozó üzemek létrehozása és meglévők fejlesztése
- Agyagfeldolgozás: cserép- és téglagyártás, valamint agyagedények, ajándéktárgyak gyár-

tása
- Termékcsomagoló létrehozása
- Autószerelő műhely beindítása, fejlesztése
- Fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje
- Cukrászműhely, kávézó, étterem létrehozása vagy felújítása, gépek, eszközök beszerzése

Finanszírozás:
Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 70%

Tervezett projekt-
szám

Átlagos költség
euró

Költségkeret
euró

FEADR –támogatás 
összesen
euró

Nemzeti támo-
gatás
euró

Önrész
euró

25 10.000 357.143 187.500 62.500 107.143

Pontozási kritériumok:
Létrejövő munkahelyek száma: 1 fő – 10 pont, több,  mint 1 fő -15 pont. 
Új termék vagy szolgáltatás jön létre az adott településen – max. 20 pont
Minőségi termék vagy szolgáltatás jön létre – max. 20 pont
A bemutatott üzleti terv alapján a vállalkozás legalább 5 évig működőképes – max. 30 pont
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Mutató típusa Mutató

Megvalósítás Támogatott mikrovállalkozások száma

- jogállás szerint

- korcsoport szerint

- nem szerint

- Beruházás jellege szerint:

- beruházás mezőgazdaságtól eltérő termelő tevékenységekbe

- beruházás tevékenység-fejlesztésre, pl. Kézműves termékek, nép-
művészet

- mikrovállalkozások által a vidéki lakosságnak nyújtott szolgálta-
tások

Eredmény új munkahelyek száma

mezőgazdaságon kívüli termékek hozzáadott értékének emelkedé-
se a támogatott beruházásoknál

Hatás gazdasági növekedés

vidéki térségeknél a szekunder és tercier szektorban a foglalkozta-
tottság növekedése

 

1.3 Intézkedés – Mezőgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott értékének nö-
velése

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja:

Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
28. Cikkelye,

- 123-as intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik.
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SWOT elemzés a témában:

Erősségek:

- Biominőségű termékek jelenléte a térségben
- Hegyi kaszálókról származó magas minőségű széna
- Erdei gyümölcsök, gyógynövények
- A kis léptékű, extenzív, félextenzív állattartás kiemelkedően magas hozzáadott értéke az 

össztársadalmai szolgáltatásokhoz szociális, környezeti, és közjóléti területen
- Biodiverzitás
- Hagyomány és természetközeli falusi életmód
- A régi mesterségekhez kapcsolódó szakismeretek fennmaradása
- Sok kis helyi rendezvény
- Kiváló adottságok az állattenyésztésre
- Gazdag állatállományok 

Gyengeségek:
- A helyi termékeknek nincs értékesítési hálózata
- Alacsony térség- és termékmarketing
- Munkahelyek hiánya
- A régió adottságainak alacsony kihasználtsága
- Feldolgozóipar szegényes volta
- A gazdasági integráltság hiánya
- Fiatalok külföldi munkavállalása
- Vállalozókedv, tevékeny életvitel hiánya

Lehetőségek
- Minőségi helyi termékek külső piaci értékesítése  
- Vissza nem térítendő támogatások
- Létező térségi kapcsolatok kihasználása a gazdaságélénkítés érdekében
- Gazdasági világválság (félig önellátó életforma újraéledése, bemutatása)
- Minőségi élelmiszerek iránti megnövekedett kereslet

Veszélyek
- Gazdasági világválság (munkahelyek megszűnése) negatív hatása
- Multinacionális, olcsó tömegtermékek átveszik a helyi termékek és szolgáltatások helyét
- Nemzeti szabályozás nehezíti a helyi termékek értékesítését
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- Kommersz fogyasztói kultúra terjedése
- Jogszabályok – környezetvédelmi, élelmiszerhigiéniai, állathigiéniai megszorítások (pl. 

kaszálás csak július 1. után, tejhigiénia stb.)

Helyzetismertetés:
Jelenleg Csík területén azt mondhatjuk, hogy megvannak a sajátos helyi ismeretek a természeti, 
erdei erőforrások (tej, erdei gyümölcs, gomba stb.) termelésében és feldolgozásában. A jelenlegi 
helyzet elemzése azt mutatja, hogy ezek az ismeretek és a hagyományos feldolgozás nem elegendő. 
Innovatív megoldásokra, technológiai fejlesztésekre lenne szükség az élemiszer feldolgozásában 
ahhoz, hogy az agrár-élelmiszeripari piacon jó eredményeket lehesen elérni.
Az innovatív megoldások bevezetése során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, a helyi 
ismereteket és erőforrásokat, be kell vezetni a vertikális integrációt, amelyben szerepet vállalnának 
a nagyobb helyi termelők és agro KKV-k.
 
Az intézkedés célkitűzései: 

Általános célkitűzések: 
A  mezőgazdasági, élelmiszeripari, valamint fafeldolgozó vállalkozások versenyképességének nö-
velése marketing-tevékenységekkel, a munkaerő jobb kihasználtságával, új vállalkozások beindí-
tásával  és a meglévők teljesítményének növelésével.

Konkrét célok:
- Új technológiák és eljárások bevezetése versenyképes mezőgazdasági és erdészeti termé-

kek kialakításához
- Az új szabványokhoz való alkalmazkodás a termékfeldolgozás és a termékforgalmazás 

szakaszaiban 
- A támogatott vállalkozások jövedelmének javítása a mezőgazdasági termékek hozzáadott 

értékének növelésével.
- Az erdészeti termékek hozzáadott értékének növelése, a mikrovállakozások erősítése a 

termelést elősegítő eszközök, felszerelések modernizálásával, korszerűsítésével, gyártási 
folyamatok és technológiák bevezetésével.

Intézkedésünk fő célja a helyben megtermelt jövedelmek növelése és a munkahelyteremtés. To-
vábbá a helyi termékek és szolgáltatások körének bővítése, ezek eladott mennyisége, valamint a 
termékek minőségének növelése. Az intézkedés további célja, hogy növelje a térségben előállított 
termékek hozzáadott értékét, ezáltal a minőségi termékek és a színvonalasabb, tudásigényesebb 
munkahelyek számát. Kifejezetten támogatni kívánjuk az olyan újszerű, innovatív termékek és 
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szolgáltatások körét, amelyek figyelembe veszik a térség környezeti és kulturális adottságait, és 
egyúttal emelni kívánjuk a gazdálkodási kedvet, a gazdálkodás presztízsét.

Intézkedések közötti kapcsolat
Az 1.3-as intézkedés és az 1.6-os intézkedés között, amely a Kulturális, turisztikai és sportren-
dezvények és tevékenységek támogatását célozza, szoros kapcsolat van, hiszen a két intézkedés 
egymástól függő. Az 1.6-os intézkedés pozitív hatással van az 1.3-as intézkedésre.
A 3.1-es Képzés és oktatás intézkedés egy jelentős tudásalapot teremthet a résztvevők számára. 
Ezek a résztvevők különböző mesterségeket sajátíthatnak el, vagy bővíthetik tudásbázisukat. A 
Csíki térség jelentős erőforrásokkal bír, viszont ahhoz, hogy fejlesztéseket lehessen elindítani, elő-
ször meg kell ismerni ezeket az értékeket, és innovatívan, fenntartható módon kell kihasználni.

Az intézkedés ismertetése:
Az intézkedés keretében a helyi termékek, valamint a kézműves és kisipari termékek gyártását, 
illetve helyi szolgáltatások értékesítését és promócióját célzó projektek támogathatók. Gyártó és 
szolgáltató helyszínek és/vagy árusító helyek létrehozása vagy fejlesztése, valamint marketing te-
vékenység támogatása az intézkedés célja.

- Új termékek, technológiák és eljárások kialakítása
- Az új piaci igényekhez, szabványokhoz való alkalmazkodás a termékfeldolgozás és a ter-

mékforgalmazás szakaszaiban 
- Munkahatékonyság növelése a mezőgazdasági szektorban
- Környezetvédelmi szabványok alkalmazása, beleértve a hatékony energia-felhasználást
- Munkahelyteremtés, munkabiztonság növelése.

Haszonélvezők :
Magán szektor:  mikrovállalkozások, szövetségek, fizikai személyek, magánvállalkozók 

Projektek száma:25

Támogatható tevékenységek:
Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:

- Új, minőségi termék és szolgáltatások kifejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tervezői, 
szakértői és egyéb szolgáltatási tevékenységek;

- Mezőgazdasági és erdészeti termékek gyűjtésére, befogadására, tárolására, válogatására, 
csomagolására irányuló helyi hálózatok létrehozása vagy fejlesztése;

- Új, piaci igényekhez alkalmazkodó termékek előállítását szolgáló technológiák, eljárások 
bevezetése;



56

- A termelési, szolgáltatási folyamat fejlesztéséhez közvetlenül kapcsolódó tervezői, szak-
értői és egyéb szolgáltatási tevékenységek;

- A fejlesztéshez szükséges minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok beve-
zetése;

- A fejlesztéshez közvetlen kapcsolódó marketing tevékenységek, információs kampányok.

Anyagi természetű tevékenységek :
- Újszerű, minőségi termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez szükséges anyag- és esz-

közbeszerzés; 
- Helyi, valamint kézműves és kisipari minőségi termékek gyártásához, árusításához, vala-

mint helyi szolgáltatások nyújtásához szükséges építkezések, épület-felújítások, korszerű-
sítések, ill. kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés.

- Helyi szolgáltatások kialakításához, beindításához, működtetéséhez szükséges építkezé-
sek, eszközbeszerzések.

- A fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése, használt eszközök, gépek felújításának 
költségei. Indokolt esetben (pl. hagyományos mesterség folytatása) régi vagy már hasz-
nált eszközök beszerzése. 

- Speciális szállítási eszközök beszerzése.
Például: 

- Fából, szénából készített ajándék- és használati tárgyak kifejlesztése és gyártása.
- Helyi adottságokra építő élelmiszertermékek (pl. gyógynövények, erdei gyümölcsök, tej- 

és hústermékek) fejlesztése és / vagy gyártása.
- Ácsmesterség oktatása
- Információs kampány fiatal gazdáknak.

Támogatási intenzitás :
•	 Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás) : 50 %

Tervezett pro-
jektszám

Átlagos 
költség

euró

Költségkeret

euró

FEADR –
támogatás  
összesen

euró

Nemzeti 
támogatás

euró

Önrész

(50%)

euró

25 20.000 500.000 187.500 62.500 250.000
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Pontozási szempontok

Létrejövő munkahelyek száma:  1-2 fő – 10 pont, 2-5 fő – 20 pont, 6-9 – 30 pont 
Új termék vagy szolgáltatás jön létre az adott településen – max. 20 pont
Minőségi termék vagy szolgáltatás jön létre – max. 20 pont
A környezeti, természeti adottságokra épülő vállalkozás – max. 10 pont
A bemutatott üzleti terv alapján a vállalkozás legalább 5 évig működőképes – max. 20 pont

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás Támogatott mikrovállalkozások száma
•	 Méretük szerint:

- mikrovállalkozások
- Kis és Közép Vállalkozások
- Más

•	 Ágazat szerint (a 369/2003-as Közösségi Rendelet szerinti mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás vagy élelmiszeripar)

•	 Tevékenységi kör szerint (gyártás, feldolgozás, fejlesztés)
•	 A beruházások összmennyisége, megkülönböztetve:

- méret szerint:
	mikrovállalkozások
	Kis és Közép Vállalkozások
	más

- ágazat szerint: (a 369/2003-as Közösségi Rendelet szerinti mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás vagy élelmiszeripar)

- Tevékenységi kör szerint (gyártás, feldolgozás, fejlesztés)

Eredmény •	 Új termékeket előállító, vagy új technikákat alkalmazó vállalkozások száma
•	 A termelés átszervezése
- mezőgazdasági termékek esetében:

o új termék
o új technológia

- erdészeti termékek esetében:
o új termék
o új technológia

•	 Ágazat szerint: (a 369/2003-as Közösségi Rendelet szerinti mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás vagy élelmiszeripar)

Hatás - gazdasági növekedés
- munka hatékonyságának növelése
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1.4. Intézkedés – Turizmusfejlesztés

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja
Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20.-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
52. (a) (iii) és 55. Cikkelye,

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 1974/ 2006. (EK) TANÁCSI Rendeletének 1. Cikkelyének (9) 
pontja,

- 313-as intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik

 
SWOT elemzés a témában:
Erősségek: 

- Csodálatos táj, tiszta levegő
- Gazdag ásványvíztartalék
- Vadállomány
- Falusi épített örökség, hagyományos településszerkezet fennmaradt elemei
- Országosan, és nemzetközileg ismert ásványvíz-források
- Helyi identitástudat, helyi szintű gondolkodás
- Kisméretű, helyi rendezvények nagy száma

Gyengeségek: 
- Gyenge alapinfrastruktúra-ellátottság 
- Tájképi hibák (hulladéklerakatok, szennyvíz, felszíni kőbányák)
- Faluképrombolás (urbanisztikai fegyelem felbomlása)
- Az épület-felújítások és új építések nem veszik figyelembe az építészeti hagyományokat és 

a környezetet
- Tőkehiány
- Turisztikai szolgáltatások, szolgáltatók kis száma, a szolgáltatások aránylag gyenge szín-

vonala
- Turizmus erősen szezonális jellege
- Alapinfrastruktúra hiánya
- Tájképrombolás
- Az intézményrendszer egyetlen eleme sem szolgálja a turizmust a kívánatos színvonalnak 

megfelelően 



59

Lehetőségek: 
- Uniós támogatások
- A LEADER, mint kommunikációs eszköz
- Agroturizmus és ökoturizmus terén a turisztikai szolgálatok iránti tényleges, fizetőképes 

kereslet
Veszélyek: 

- A turizmus számára egyre kevésbé vonzó, hagyományos jellegét vesztett településkép
- Gazdasági válság negatív hatása
- A természeti csapások (árvíz, földcsuszamlás) veszélyeztetik a mezőgazdaságot és turiz-

must
- A nagy szélturbinák megjelenésével eltűnik a táj természetes jellege, miáltal csökken a tu-

risztikai potenciál és a biodiverzitás.

Helyzetismertetés:

Különösen azért kell figyelmet fordítanunk a turizmusra, mert a terepmunka, valamint a kérdőívek 
által szerzett információk azt mutatják, hogy a térség települései úgy tekintenek a turizmusra, mint 
a helyi fejlődési folyamat egyik meghatározó ágazatára.
Az intézkedéssel az szeretnénk elérni, hogy kialakuljon egy olyan egyedi térség-kép, amely az 
idelátogató turisták számára különleges hangulatot biztosít, igényes szolgáltatásokkal, jól megszer-
vezett, szórakoztató és rekreációs programokkal karöltve. Az egyik fő fejlesztési pont a térségben 
található borvízforrásokra és fürdőhelyekre alapozott fejlesztések támogatása, továbbá térségen 
belüli és a térség határait átlépő turistautak kijelölése, kerékpárutak kiépítése, a turistautakhoz kap-
csolódó létesítmények építése vagy a meglévők javítása, tematikus utak és hálózatok kialakítása. 
A felsorolt fejlesztésekkel párhuzamosan a térségben turisztikai információs központot is kell majd 
működtetni, ahol az alkalmazottak feladata a teljes körű és naprakész információnyújtás mellett 
segítségnyújtás a térségben lezajló turisztikai rendezvények lebonyolításában, és ők képviselik a 
térséget turisztikai kiállításokon is.
Jelen intézkedés a viszonylag kis maximális projektméret okán nem lesz alkalmas nagyobb lépté-
kű infrastruktúrafejlesztésre, panziók építésére, viszont annál inkább a meglévők korszerűsítésére 
és felújítására, útvonalak feltáblázására, kijelölésére, megőrizve a 313 intézkedésben leírt infra-
struktúrafejlesztési tevékenységeket. A szálláshelyfejlesztéseknél kiemelten hangsúlyt kívánunk 
fektetni a minőségi fejlesztésekre, ami a hatósági előírásoknak való megfelelés, minőségirányítási 
rendszerek működtetése mellett a térségi karakterhez és arculathoz való illeszkedést is jelenti.
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Operatív célkitűzések:
- Turisztikai fogadóegységek javítása, bővítése
- Turisztikai szolgáltatások és infrastruktúra létrehozása, fejlesztése és diverzifikációja
- Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (szállás és étkezés kivételével), rekreációs tevékeny-

ségek, szabadidő eltöltését célzó különböző programok szervezése
- Turisztikai információs és népszerűsítő (promóciós) rendszerek fejlesztése
- A turisztikai jellegű természetes övezetek megközelíthetősége érdekében szabadidős léte-

sítmények létrehozása
- Olyan marketing-tervek kidolgozása, melyek elősegítik a térségben a turisták létszámának 

növelését.

Intézkedések közötti kapcsolat:
Az 1.4.-es „Turizmusfejlesztés” és 1.3.-as „Mezőgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott érté-
kének növelése” intézkedések között egymásrautaltság figyelhető meg, mindkét intézkedés pozitív 
hatással vannak egymásra. 
A 123-as intézkedés olyan beruházásokat támogat, amelyek a mezőgazdasági és élelmiszeripari, 
garantáltan hagyományos helyi specialitásokra vonatkozó 509/2006-os Közösségi Rendelet be-
sorolása és osztályozása, valamint a földrajzi jelölések és a származási megnevezések védelmére 
vonatkozó 520/2006-os Rendelet szerinti specifikus helyi termékek termelését célozzák, ezzel hoz-
zájárulva a vidék előremozdításához. A 313-as intézkedés támogatásával létrehozott weboldalon 
keresztül ezek a specifikus helyi termékek népszerűsíthetőek.

Az intézkedés leírása:
Az intézkedés célja a turisztikai infrastruktúra  és szolgáltatások fejlesztése és diverzifikációja, 
úgy egyben, a térségre nézve, mint külön, minden településre. A cél olyan projekteket támogat-
ni, amelyek kisebb infrastruktúra-beruházásokat valósítanak meg, így borvízforrások, fürdőhelyek 
rendbetétele, valamint más építmények, vendégszállások kialakítása. Turistautak és bicikliutak 
kijelölése, tájékoztató jellegű információs rendszerek kidolgozása, a térség-kép és település-kép 
egyediségének kialakítása, építési munkák, épületfelújítás, kisléptékű infrastruktúrafejlesztések, 
épületgépészet, turisztikai szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések, a kulturális turizmus le-
hetőségeinek kihasználása és integrálása más turisztikai jellegű tevékenységekbe, szükség  esetén 
minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése az intézkedés célja.
A téli sportágakhoz kapcsolódó sípályákra, korcsolyapályákra, kutyaszánhajtásra, más szabadidős 
tevékenységekre irányuló beruházások. A falusi turizmus marketingjének kidolgozása.

A szálláshelyek és panziók kialakításánál, modernizálásánál vagy felújításánál, illetve minden 
egyéb, a települések, turisztikai helyszínek arculatát befolyásoló fejlesztésnél figyelembe kell ven-
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ni a település épített örökségéből adódó sajátosságokat és a településszerkezeti, valamint táji meg-
határozottságot. 
Arculati elemeket is tartalmazó projektek (építmények létesítése vagy külső átalakítása, közterületi 
fejlesztések) esetében a  pályázat befogadásának formai feltétele az ingyenes építészeti tanácsadás 
igénybe vétele már a pályázat készítésének megkezdésekor. 

Haszonélvezők:
- Állami: önkormányzatok, önkormányzati társulatok, 
- Magán: magánszemélyek, vállalkozók, civil szervezetek 

A támogatások (projektek) várható száma: 18.

Támogatható tevékenységek:
Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:

•	 Pályázatírás, üzleti terv, a 28/2008-as Kormányrendelet szerinti gazdasági és műszaki do-
kumentáció

•	 tanácsadás a pályázatírás és lebonyolítás terén 
•	 Tervezés, épülettervezés
•	 Üzleti terv
•	 Éves kulturális program kidolgozása
•	 Marketing tevékenységek
•	 Weboldal.

Anyagi természetű tevékenységek:
•	 Helyi szolgáltatások kialakításához, beindításához, működtetéséhez szükséges építkezések, 

eszközbeszerzések
•	 A helyi vendégfogadók, szálláshelyek kialakításához, fejlesztéshez, modernizáláshoz szük-

séges eszközbeszerzések, szállítási eszközök (pl. szekér), kellékek
•	 Épületfelújítások, átalakítások
•	 Turista útvonalak kialakításához szükséges eszközök és kellékek 

Például:
•	 Falusi szálláshelyek kialakítása
•	 Tematikus utak kijelölése és népszerűsítése, valamint ehhez kapcsolódó táblarendszerek 

kiépítése (pl. borvizek útja, Mária útja, Székely Házak útja)
•	 Térséget bemutató tematikus kiadványok, szórólapok szerkesztése, kiadása és terjesztése
•	 Turisztikai információs központ kialakítása.
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Finanszírozás:
Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 50%

Tervezett 
projektszám

Átlagos költség

euró

Költségkeret

euró

FEADR  
támogatás 
összesen

euró

Nemzeti támo-
gatás

euró

Önrész

euró

18 15.000 540.000 189.000 61.000 270.000

Pontozási kritériumok

- Olyan épületek, vagy beruházások, amelyeket fogyatékkal élő személyek is használhatnak 
– 20 pont

- Olyan beruházás valósul meg, amely kielégíti a Nyugat-Európai turisták igényeit is – 10 
pont

- A pályázattal bővül a térség program-kínálata – 10 pont
- Olyan fejlesztés valósul meg, amely egy hiányosságot pótolni képes – 10 pont.

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás Támogatott új turisztikai tevékenységek száma

•	 A szolgáltatás típusa szerint:

- Szabadidős infrastruktúra és turisztikai fogadóegység

- Kisléptékű infrastruktúra, mint például turisztikai információs központ, 

turistaösvények kijelölése

- Falusi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése/marketingje

Beruházások volumene

•	 A szolgáltatás típusa szerint:

- Szabadidős infrastruktúra és turisztikai fogadóegység

- Kisléptékű infrastruktúra, mint például turisztikai információs központ, 

turistaösvények kijelölése

- Falusi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése/marketingje

Eredmény •	 Idelátogató turisták többlet-száma, leosztva turistaéjszakákra, turisták naponta

•	 Nem-mezőgazdasági hozzáadott-érték növekedése a támogatott beruházásoknál

•	 Létrehozott munkahelyek száma, leosztva nemre és életkorra

Hatás - gazdasági növekedés

- új munkahelyek jönnek létre
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IV.4. Intézkedés – Meglévő és újonnan szerveződő mezőgazdasági integrációk 
támogatása

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja
Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
29. cikkelye,

- 124-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik

SWOT elemzés a témában:
Erősségek:
- Biominőségű termékek jelenléte a térségben
- Hegyi kaszálókról származó, jó minőségű széna
- Erdei gyümölcsök, gyógynövények
- A kis léptékű, extenzív, fél extenzív állattartás kiemelkedően magas hozzáadott értéke az 

össztársadalmi szolgáltatásokhoz szociális, környezeti és közjóléti területen
- Hagyomány- és természetközeli falusi életmód

Gyengeségek:
- A helyi termékeknek nincs értékesítési hálózata
- Alacsony térség- és termékmarketing
- Munkahelyek hiánya
- A régió adottságainak alacsony kihasználtsága
- A feldolgozó-ipar szegényes
- A gazdasági integráltság hiánya
- Fiatalok külföldi munkavállalása
- Szervezési ismeretek, képességek alacsony szintje
- A kooperatív magatartás alacsony szintje

Lehetőségek:
- Minőségi helyi termékek külső piaci értékesítése  
- Vissza nem térítendő támogatások
- Létező térségi kapcsolatok kihasználása a gazdaságélénkítés érdekében
- Gazdasági világválság (félig önellátó életforma újraéledése, bemutatása)
- Minőségi élelmiszerek iránti megnövekedett kereslet

Veszélyek:
- A gazdasági válság negatív hatása (munkahelyek megszűnése)
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- Az olcsó tucat-termékek és szolgáltatások elfoglalják a helyi termékek helyét
- Nemzeti szabályozás nehezíti a helyi termékek értékesítését
- Kommersz fogyasztói kultúra terjedése

Helyzetismertetés:

Jelenleg a Csíki térségben a helyi termelők rendelkeznek az elsődleges ágazatok (tej, erdei gyü-
mölcs, gomba) helyi alapanyagainak előállítására és feldolgozására vonatkozó ismeretekkel (local 
knowledge). A helyzetelemzés rávilágít azonban, hogy ez a tudás és hagyomány nem elegendő – az 
élelmiszeripar terén innovációra és technikai fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy agrár-élelmi-
szeripari téren jó eredményeket érjünk el. Az újításoknak, fejlesztéseknek szem előtt kell tartaniuk 
a helyi jellegzetességeket, tehát helyi ismeretekre és nyersanyagra kell támaszkodniuk, be kell ve-
zetni a HACS területén a vertikális integrációt, amelyben a helyi alapanyagok előállítói, az elsőd-
leges feldolgozók együttműködnek az innovatív agrár-élelmiszeripari intézményekkel, KKV-kal.

A helyi ismeretek és tapasztalatok elemzésénél fontos megemlítenünk a térségben működő két 
tejfeldolgozó egységet.

A vertikális integrációnak egyrészt a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat és a feldolgo-
zó ipar elsődleges termelői, másrészt a turisztikai harmadlagos szektor szereplői közötti együttmű-
ködések által kell megvalósulnia.

Operatív célkitűzések:

- Együttműködési formák, melyek célja új termékek és gyártási folyamatok bevezetése

- Innovációs rendszerek a prioritást élvező ágazatoknál

- Innovatív célú vertikális integráció támogatása a prioritást élvező ágazatokban (tej, erdei 
gyümölcs, erdei gomba) 

- Termék-innováció és diverzifikáció támogatása

- Egyesületek, csoportok szám szerinti növekedésének, létrejöttének és működésének  tá-
mogatása, és a tagok bevételének növelése a  technikai kapacitás és management javítása 
által

- Létező termelői csoportok működésének, növekedésének, bővülésének, szolgáltatásai ki-
terjesztésének támogatása.

Általános célkitűzések:

A prioritást élvező mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatok versenyképességének nö-
velése a termelők és a feldolgozó, valamint értékesítő ágazatok közti kapcsolatok kiegyen-
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súlyozott fejlődése révén, valamint a termelés minőségi és mennyiségi összehangolása a 
fogyasztók igényeivel.

Specifikus célkitűzések:

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatban a termelői társulások létrejöttének bátorítá-
sa, hogy egységes termelői technológiát alkalmazzanak és segítsék a tagok piacra jutását 
annak érdekében, hogy olyan minőségű termékek jöjjenek létre, melyek megfelelnek az 
Uniós előírásoknak.

Intézkedések közötti kapcsolat:

Az 1.5.-ös „Meglévő és újonnan szerveződő mezőgazdasági integrációk támogatása” és 
1.3.-as „Mezőgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott értékének növelése” valamint 1.2. 
„Mikro-vállalkozások fejlesztése” intézkedések között egymásrautaltság figyelhető meg, va-
lamint a 3.1. „Képzés, oktatás” intézkedésből például a helyi útmutató, gasztronómia, ha-
gyományos mesterségek képzése pozitív hatással van az 1.5. intézkedésre. 

A 3.1. „Képzés, oktatás” intézkedés (például a helyi útmutató, gasztronómia, hagyományos 
mesterségek elsajátítása) során a résztvevők specifikus ismereteket sajátítanak el. Az in-
tézkedés egy „hagyományos nyersanyagon” alapuló képesítést biztosít a Csík térségi gaz-
dáknak, viszont a termelés fejlesztéséhez új technológiákra, innovációra is szükség van, 

„mikro technológiákat” kell kialakítani (1.2. intézkedés).

Az intézkedés ismertetése:

Az 1.5. intézkedés az innovatív célú vertikális integrációt támogatja, amelyek új termékek 
és feldolgozási folyamatok, valamint társulási formák létrejöttét segítik elő.

Az 1.2. intézkedés az 1.5.-ös intézkedés alapján prioritást élvező ágazatok vállalkozóit tá-
mogatja azáltal, hogy vertikális integrációt és együttműködési formákat alakít ki ezek fej-
lődése céljából, miáltal hozzájárul a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatokban a 
versenyképesség növeléséhez.

Prioritások, pontozási szempontok:

- Olyan pályázatok kidolgozása és támogatása, amely minél több gazdát, termelőt fog össze

- Prioritást élvező ágazatok (tej, erdei nem-fa termékek, mint erdei-gyümölcs, erdei gomba) 
pályázatai

- Prioritást élvező ágazatok intézményeinek, KKV-inak bevonása

- Hagyományos falukép-védelmi kérdések

- Az intézkedés tevékenységi területe olyan, az érvényben levő nemzeti törvények alapján 
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elismert termelői csoportok kialakulását és adminisztratív működését bátorítja, amely biz-
tosítja:

o a termelés alkalmazkodását a piaci igényekhez és követelményekhez

o a termékek egységes értékesítését, ide értve a csomagolást, az eladás központosítá-
sát és a kiskereskedelmi értékesítést

o a közösen termelt javak hozzáadott értékének növelését, valamint az erőforrások 
gazdaságos kihasználását, az elért eredmények gazdaságosságát

o közös szabályok megállapítását a termelés mennyiségére, minőségére és a kínálat 
típusára vonatkozóan, különösen olyan termékek esetén, amelyek mennyisége 
megfelel a feldolgozóipar és forgalmazó hálózat szükségletének.

Haszonélvezők:

Haszonélvezők típusa: 

- magán: egyesületi formák, mikrovállalkozások, fizikai személyek, magánvállalkozók, vál-
lalkozók

A támogatások (projektek) várható száma:  10.

Támogatható tevékenységek:

Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:

- mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatokban az őstermelők, feldolgozóipar és/vagy 
harmadik fél közötti együttműködés elősegítése

- új termékek előállítására irányuló együttműködés költségei

- Az 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendelet 29. cikkelyének 2. bekezdése szerinti előkészítő 
(ötlet, termékek, eljárások vagy technológiák fejlesztése, tesztelése) tevékenységek, el-
járások és technológiák a mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint erdőgazdálkodási 
ágazatokban

- Az együttműködéshez kapcsolódó, újonnan kifejlesztett termékek, eljárások és technoló-
giák kereskedelmi célra való használata előtti felmerülő immateriális beruházások

Anyagi természetű tevékenységek:

- Felszerelés és technológia vásárlás

- Az együttműködéshez kapcsolódó, újonnan kifejlesztett termékek, eljárások és technoló-
giák kereskedelmi célra való használata előtti felmerülő immateriális beruházások

Támogatás:
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Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 100%

Tervezett projekt-
szám

Átlagos költség
euró

Költségkeret
euró

FEADR –támogatás 
összesen
euró

Nemzeti támogatás
euró

Önrész
euró

10 8.000 80.000 60.000 20.000 0

Pontozási kritériumok
- Új csoport jön létre – 10 pont
- A projekt haszonélvezőjének több célkitűzése van – 10 pont
- Taglétszám alapján (új és meglévő tagok egyenlő arányban):

o   1 – 10 = 2 pont
o 11 – 20 = 4 pont
o 21 – 30 = 6 pont
o 30 – 50 = 8 pont
o Több, mint 50 = 10 pont 

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás Támogatott termelőcsoportok száma, amelyekből biotermékek, felosztva:

•	 A 369/2003-as Közösségi Rendeletben meghatározott mezőgazdasági ágazat-típus 
szerint:

- Mezőgazdaság

o szántóföldi növénytermesztés

o kertészet

- állattenyésztés

o tejtermelés

o állattenyésztés (kivéve tej)

o sertés, baromfi

- vegyes

- a támogatott csoportok árbevétele

- termelőcsoportok száma

Eredmény •	 piacra jutott félig önellátó gazdaságok száma, melyek tagjai a termelőcsoportoknak

Hatás - gazdasági növekedés

- munkatermelékenység növelése
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IV.5. Intézkedés: Kulturális, turisztikai és sportrendezvények és tevékenységek 
támogatása

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja:

Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
52. És 55. cikkelye,

- 313-as intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik.

SWOT elemzés a témában:
Erősségek: 

- Jellegzetes, változatos kultúra
- A térségben létező biotermékek
- Jellegzetes, különleges kultúra
- Multikulturalitás
- A kulturális és szellemi örökség megőrzése szükségletként jelentkezik
- Nagyszámú nonprofit szervezet, főleg ifjúsági és hagyományőrzés területén
- Kisméretű, helyi rendezvények nagy száma

Gyengeségek: 
- Fejletlen térség- és termékmarketing
- A helyi erőforrások gyenge kihasználása
- Turisztikai szolgáltatások, szolgáltatók kis száma, a szolgáltatások aránylag gyenge szín-

vonala
- Negatív önértékelés, pesszimista gondolkodás
- Kulturális intézmények állapota (épület, felszereltség)
- Nincs iteráció a helyi rendezvények között
- Sérült sport-infrastruktúra, amely nem elégíti ki a speciális igényeket
- Értékválság a közösségekben

Lehetőségek: 
- Fokozott odafigyelés a térségre
- Az ápolt táj, a hagyományos kultúra és az épített örökség iránti növekvő nemzetközi érdek-

lődés
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Veszélyek: 
- Kommersz fogyasztói kultúra terjedése

Helyzetismertetés:
A turisztikai tevékenység a turisztikai potenciállal rendelkező vidéki térségekre és a turistákat célzó 

szabadidős tevékenységek fejlesztési lehetőségeire irányul. Csík térségében a szabadidős 
tevékenységek sport-tevékenységekkel (télen: síelés, szánkózás, szánozás, nyáron: hegy-
mászás, túra), a szabadban gyalog, lóval, szánnal/hintóval sétálva, pihenve, lovagolva, ha-
gyományos rendezvényeket, előadásokat nézve, helyi ünnepeken való részvétellel képzel-
hető el, felhasználva a Csík térségi erőforrásokat, és segítve az aktív, egészséges életmód-
hoz való alkalmazkodást.

Csík térséghez egy, országos szinten üdülőteleppé nyilvánított helység is tartozik, Tusnádfürdő. A 
térségben léteznek különböző szálláshelyek, de hiányoznak a szabadidős tevékenységek 
kialakításához szükséges szolgáltatások, valamint a szervezett programok, amelyek a ki-
kapcsolódást, különböző tevékenységeken való részvételt, a szabadidő hatékony eltöltését 
szolgálnák. Fontos szempont az agro-turizmusban gondolkodók/tevékenykedők támoga-
tása, vagy azoké akik saját otthonaikban szállást kínálnak, mivel ezek a tevékenységek a 
térség vonzerejét bővítik. Léteznek különböző helyi kezdeményezések, több településben 
hoztak létre turisztikai egyesületet.

Az intézkedés célkitűzései: 
Általános célkitűzés: 
Olyan turisztikai tevékenységek fejlesztése Csík körzetben, melyek hozzájárulnak az alter-
natív jövedelem növeléséhez, munkahelyeket teremtenek, valamint elősegítik a vidéki térség 
turisztikai vonzerejének növelését. Ugyanakkor a szakmai turizmus terén szervezett rendez-
vényeket szeretnénk támogatni, mint például oktatóprogramok, sportrendezvények, kulturális 
rendezvények, vásárok szervezése.

Konkrét célok:
- Turisztikai tevékenységek által munkahelyteremtés és megtartás, különösen nők és fiata-

lok számára
- Turisztikai tevékenységek hozzáadott értékének növelése
- A térségbe látogató turisták és az itt töltött vendégéjszakák számának növelése.

Operatív célkitűzések:
- A kisméretű turisztikai fogadóegységek programajánlatának kibővítése és feljavítása
- A turisztikai információs és promóciós rendszerek fejlesztése
- A szabadidős létesítmények kialakítása, amelyek lehetővé teszik a turisztikai érdekű ter-

mészeti területek elérhetőségét.
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Intézkedések közötti kapcsolat:
Az intézkedés elhatárolódik az 1.4. – „Turizmusfejlesztés” intézkedéstől, amellyel kiegé-
szítik egymást. Az 1.6, 1.3.„Mezőgazdasági és erdészeti termékek és szolgáltatások hozzá-
adott értékének növelése”és 1.7 „Térségi szociális, sport és kulturális intézmények, szerve-
zetek infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése” intézkedések között kölcsönös függőség 
figyelhető meg, ugyanis ezen intézkedések mindegyike pozitív hatást gyakorol a másik 
kettőre.  Az 1.3. intézkedés keretében a térségre jellemző termékek, helyi specialitások 
gyártását támogatjuk (például sajt, lekvár stb.). Helyi specialitásnak a minősített helyi 
termékek és/vagy az Európai Tanács, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekből 
előállított garantált helyi specialitásokról szóló 509/2006-os Rendelkezésének, valamint 
az Európai Tanács földrajzi eredetet és mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek eredeti 
megnevezését védő 510/2006-os Rendelkezésének besorolásában szereplő hagyományos 
termékek számítanak. Egyrészt a helyi termékek, specialitások gyártásának támogatása 
hozzájárul a térség gazdaságának előmozdításához, másrészt a turizmus fejlesztése és az 
idelátogató turisták számának növelése ugyancsak támogatja a térség helyi termékeinek 
értékesítését, és a honlapon keresztül a helyi termékek is népszerűsíthetőek. A 3.1. –es 
intézkedéssel támogatott hagyományos építkezési módszerek használatával lehetővé vá-
lik a 2.2. intézkedés által támogatott beruházások megvalósítása, melyek bekerülhetnek a 
kialakuló turistaösvényekbe, ezáltal támogatva a térség turizmusának fejlődését.

Az intézkedés ismertetése:
Kiválasztási kritériumok, prioritás:

- Olyan újító jellegű, innovatív szolgáltatások, amelyek jelenleg nem találhatóak meg a 
térségben, de van lehetőség a szolgáltatás nyújtásához szükséges optimális feltételek ki-
alakítására, illetve ezek a feltételek eleve léteznek

- Szabadidős programok, tevékenységek kialakítása, illetve a meglévők fejlesztése: sport-
tevékenységek szervezése

- A térségben fellelhető erőforrásokra támaszkodva helyi, hagyományos események, vásá-
rok szervezése, amelyek hozzájárulnak egy egészséges, aktív életmód kialakításához.

Haszonélvezők:
Közszféra: közintézmények, önkormányzatok, önkormányzatok közötti társulások

Civil szervezetek: egyesületek, alapítványok

Pályázatok várható száma:15
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Támogatható tevékenységek:

Nem anyagi természetű tevékenységek:
- Turistaösvények kialakításának terve
- Egész évre szóló kulturális programterv összeállítása (amely legalább 2 évet átfog)
- Éves sportprogram összeállítása
- Éves turizmus-fejlesztési program összeállítása

Anyagi természetű tevékenységek:
- Rendezvények helyszíneinek kialakítása, építmények, felszerelések
- Szervezési költségek

Például:
 - Helyi rendezvények: hagyományos kultúra, közösségépítő rendezvények (helyi mester-
ségek, legenda, gasztronómia, állatvásár, történelem, helyi termékek, pajtaszínház, színjátszó cso-
portok

- Táborok, erdei iskolák: pl. régésztábor
- sportrendezvények és sporttevékenységek népszerűsítése, megszervezése
- Táncoktató, színészcsoport vezetőjének fizetése, ha pl. egy évig készülnek egy bizonyos 

kulturális rendezvényre. 
- Falumonográfia

 

Finanszírozás:

Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 100%

Tervezett projekt-
szám

Átlagos költség
euró

Költségkeret
euró

FEADR –támogatás 
összesen
euró

Nemzeti támo-
gatás
euró

Önrész
euró

15 5.000 75.000 56.250 18.750 0

Pontozási kritériumok: 

- Új rendezvények szervezése – 10 pont

- A rendezvény több község részvételével (együttműködésével) valósul meg – 10 pont
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- A rendezvény több intézmény és szervezet részvételével (együttműködésével) valósul 
meg – 10 pont

- A rendezvény a turistaszezonon kívül eső időszakban valósul meg, illetve az időpontja 
nem egyezik meg, nincs egybekötve (ráépítve) olyan rendezvényre, amely önállóan is 
turistákat vonz a körzetbe – 10 pont

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás - Támogatott új turisztikai tevékenységek száma

- Programok száma

Eredmény - Ide látogató turisták többletszáma

Hatás - Gazdasági növekedés

IV.6.  Intézkedés: Térségi szociális, sport és kulturális intézmények, szervezetek 
infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése 

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába – a beavatkozás célja:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
52. és 56. Cikkelye,

- 321-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik.

- 322-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik.

- 323-as intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik.

SWOT elemzés a témában:
Erősségek: 

- A térség kulturális sokszínűsége
- Nagyszámú (főleg hagyományőrző és ifjúsági) civil szervezet
- Jól szervezett az otthoni idősgondozás és gyermekvédelem
- Kiterjedt óvoda- és iskolahálózat
- Sok kis helyi rendezvény



73

- Az extenzív (külterjes) és fél-extenzív, házi állattartás jelentős hozzájárulása a szociális, kör-
nyezeti szolgáltatásokhoz

- Önellátó és félig önellátó gazdaságok nagy száma

Gyengeségek: 

- Gyenge alap infrastrukturális ellátottság
- Kulturális intézmények állapota (épület, eszközellátottság)
- Sport infrastruktúra leromlott állapota és a sportág-specifikus igényeknek nem felelnek meg
- Az intézményhálózat egyik eleme sem szolgálja megfelelő színvonalon a turizmust
- Nem akadálymentesek a közintézmények, vagy ez ügyben csupán látszatmegoldások szü-

letnek
- Tömegközlekedés szervezetlensége: munkahelyre való eljutáshoz és esti rendezvényekre
- A tömegközlekedési eszközök rendkívül leromlott állapota, kora
- Találkozóhelyek hiánya időseknek, fiataloknak

Lehetőségek: 
- Egészséges életmód terjedése

Veszélyek: 
- Demográfiai folyamatok következtében intézmények kihasználtsága csökken 
- Az elhúzódó gazdasági válság az intézmények működtetését megnehezíti

Helyzetismertetés:
Csík területén a fejletlen infrastruktúra korlátozza az alapvető szolgáltatások fejlődését 

vidéken (szabadidő és kulturális létesítmények, gyermek- és idősgondozási lehetőségek stb.). A 
legtöbb településen ezek a létesítmények fejletlenek, vagy teljesen hiányoznak. Az öregotthonok 
kis számban fordulnak elő a térségben, ugyanakkor a közösségi házak, kultúrotthonok, és egyéb 
kulturális létesítmények állapota folyamatosan romlik, ezáltal a vidéki lakosság nem tud részesülni 
a kulturális szolgáltatásokban, és ez a szempont tükröződik a lakosság oktatási helyzetében.
A sürgősségi szolgáltatásokat megvizsgálva azt látjuk, hogy vannak helyi önkéntes tűzoltó alakula-
tok, amelyek megfelelően működnek és ki tudják szolgálni a településeket, viszont nem rendelkez-
nek minden speciális felszereléssel, a jelenlegi felszerelések pedig elavultak és elhasználtak. Ezért 
az optimális működéshez szükséges a megfelelő felszerelések, berendezések beszerzése. 

Az állami intézmények és középületek nincsenek akadálymentesítve a mozgássérültek sza-
bad mozgásának elősegítésére. Ami a testi fogyatékosok szállítását tekinti, megoldásokat kell talál-
ni, hiszen az teljesen hiányzik a térségben.

A helyzetjelentés során kiderült, hogy hiányoznak a többfunkciós központok, amelyek he-
lyet adnának az alapszolgáltatásoknak (pl. kereskedelem, kommunikáció, közegészségügy stb.).

Az intézkedés általános célja a lakosság életkörülményeinek javítása, az alapvető szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés biztosítása és a kulturális örökség védelme a fenntartható fejlődés eléréséhez.

Az intézkedés konkrét célja növelni azon vidéki lakosok számát, akik jobb szolgáltatások-
ban részesülnek. 
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Az intézkedés operatív céljai:

- Szabadidős tevékenységekre alkalmas közterületek létrehozása, sporttermek felszerelésé-
nek bővítése

- Középületek felújítása
- Kulturális és vidéki örökség védelme
- A sürgősségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
- A szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése
- Többfunkciós központok létrehozása

Intézkedések közötti kapcsolat:

Az 1.7. – Térségi szociális, sport és kulturális intézmények, szervezetek infrastruktúrájának kiala-
kítása, fejlesztése intézkedés pozitívan befolyásolja az 1.4. – Turizmusfejlesztés és az 1.6. Kultu-
rális, turisztikai és sportrendezvények és tevékenységek támogatása intézkedéseket azáltal, hogy 
biztosítja a szabadidős és kulturális tevékenységekhez szükséges infrastruktúrát, amelyet a térség-
be látogató turisták is igénybe vehetnek. Lehetőség van az épületek felújításával egyidőben a fűtés-
korszerűsítést megújuló energiaforrásokkal biztosítani, ami a projekt kiválasztásnál többletpontot 
ér (2.1.  intézkedés). 

Az intézkedés ismertetése:

Prioritások és kiválasztási kritériumok:

- Sportpályák létrehozása, meglévők korszerűsítése és felújítása
- Kulturális létesítmények modernizálása, felújítása
- A szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése

Haszonélvezők:
Az állami szférából: önkormányzatok, önkormányzati társulások, közintézmények
A magán szférából: egyesületek, alapítványok
A várható támogatások száma: 21

Támogatható tevékenységek:

Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:
- Műszaki terv kidolgozása
- Pályázati és ügyintézési, menedzsment tanácsadás

Anyagi természetű tevékenységek:
- Építés és beszerelés
- Gépek és berendezések vásárlása (könyvek, audió felszerelések, biztonsági berendezések, 



75

népi viseletek, valamint hangszerek vásárlása)
- Pályázati és ügyintézési, menedzsment tanácsadás
- Felszerelések beszerzése

Finanszírozás:

Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 100%

Tervezett projekt-
szám

Átlagos költség
euró

Költségkeret
euró

FEADR –támogatás  
összesen

euró

Nemzeti támo-
gatás
euró

Önrész
euró

21 10.000 210.000 157.500 52.500 0

Projektkiválasztási kritériumok:

- Építészeti tanácsadás igénybevétele a befogadás feltétele
- A régi, értéket képviselő épületek esetében az eredeti megjelenés helyreállítása, megőrzése, 

vagy a szocializmus idejében épült, környezetbe nem illő ingatlanoknak olyan külső átala-
kítása, amely által illeszkednek a településképbe – 20 pont és beszerelés

- Gépek és berendezések vásárlása (könyvek, audió felszerelések, biztonsági berendezések, 
népi viseletek, valamint hangszerek vásárlása)

- Középület felújítása esetében megújuló energiaforrás használatát biztosító demonstrációs 
projektet is benyújtottak (2.1. intézkedés) – 10 pont

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás •	 Támogatott alapszolgáltatások száma a tevékenység típusa szerint megosztva (kul-
turális, szociális és sporttevékenységek szempontjából alkalmas infrastruktúra)

•	 Beruházások mennyisége a tevékenység típusa szerint osztályozva (kulturális, szoci-
ális és sporttevékenységek szempontjából alkalmas infrastruktúra)

Eredmény •	 A vidék lakossága haszonélvezője a feljavított szolgáltatási rendszernek

Hatás •	 Gazdasági növekedés

•	 Munkahelyek teremtése
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2. INTÉZKEDÉS

2.1. Intézkedés: Megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek létesítése

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja

Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20.-i 1698/2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
52. Cikkelye,

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20.-i 1698/2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
16.a. Cikkelye,

- 312-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik

SWOT elemzés a témában:

Erősségek:

•	 Természetes folyóvizekben gazdag térség

•	 Jelentős erdőállomány

Gyengeségek:

•	 Megújuló energiaforrások alacsony kihasználása

•	 A régió adottságainak alacsony kihasználtsága

•	 Tőkehiány

•	 Vállalkozói ismeretek hiánya

•	 Alapinfrastruktúra hiánya

•	 Erdők túlhasználata (széldöntés, kitermelés)

•	 Környezettudatosság hiánya

Lehetőségek: 

•	 Hegyi patakok és folyók energetikai hasznosítása

•	 Energetikai ültetvények és az erdőállomány energetikai célú hasznosítása
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•	 Egyéb MEF hasznosítási lehetőségek

•	 Energiaválság

Veszélyek: 

•	 Természeti katasztrófák (árvizek, földcsuszamlások) veszélyeztetik a mezőgazdaságot és a 
turizmust.

•	 A nagy szélerőműtelepek megjelenésével a táji karakter elvesztése, ezzel a turisztikai po-
tenciál és a biodiverzitás csökkenése

Helyzetismertetés:

Térségünkben a megújuló energiák, mint például napenergia, geotermikus energia, kis vizierőművek, 
biomassza jelentős potenciálja található meg, melyek közül ki szeretnénk emelni a fa ala-
pú biomassza fontosságát. Az utóbbi időben újra megnőtt a fával való fűtés jelentősége, 
ellenben lehetne találni korszerűbb megoldásokat a faanyag tüzelőanyagként való haszno-
sítására, mint például pellettálás, fahulladék újrahasznosítása. Ugyanekkora jelentőséggel 
bír a kis vízierőművek kialakítása és kihasználása.  Komoly lehetőség van a középületek 
és számos mikrovállalkozás teljesen vagy részben megújuló energiaforrások használatával 
történő fűtésére.

 Általános célkitűzések:
Az intézkedés célja egy olyan támogatási rendszer kialakítása, amely lehetőséget ad olyan projekt-
típusok finanszírozására, amelyek a nemzeti támogatási rendszerben nem juthatnak támogatáshoz. 
Ezek a kis léptékű közcélú projektek, azaz olyan beruházások, amelyek projektgazdái nem magán-
személyek, hanem közintézmények és vállalatok, ugyanakkor a tervezett fejlesztés csupán néhány 
ezer euró léptékű. A LEADER európai alapelvei alapján ez térségi innovációnak számít. 
Az intézkedés a fejlesztési stratégia több célját is szolgálja, csakúgy a helyi természeti erőforrások 
hatékonyabb kihasználását, mint a közintézmények működési támogatását és a környezettudatos-
ság erősítését.

Ez utóbbi cél érdekében a projektek gazdáinak az innovatív módon támogatással megvalósult be-
ruházást úgy kell kialakítani, hogy az lehetőséget biztosítson arra, hogy megfelelő módon be le-
hessen mutatni érdeklődőknek, pl. iskolai csoportoknak, cégvezetőknek, politikai vagy gazdasági 
döntéshozóknak.

A pályázat formai befogadásának egyik feltétele ennél az intézkedésnél is a Csík LEADER akció-
csoport által ajánlott tervezők építészeti tanácsadásának igénybevétele már a pályázat készítésének 
megkezdésekor. 

Intézkedések közötti kapcsolat:
Az 1.1 Falufejlesztés intézkedés keretében a közérdekű épületek felújítása során lehetőség van 
megújuló energiaellátás kialakítására a jelen intézkedés keretéből.
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Szintén innovatív elemnek tartjuk, hogy intézkedésünk nem csupán a napjainkban jellemző fű-
tés, melegvíz-ellátás vagy elektromos energia - termelő technológiák létesítését támogatja, hanem 
olyan megoldásokat is, amely a megújuló energiaforrásokat mechanikus energiaként hasznosítja, 
mint pl. vízimalom, fűrészüzem, vagy hasonlók.

Az intézkedés ismertetése:
Az intézkedés célja önkormányzati vagy magántulajdonban lévő ingatlanok megújuló energiával 
történő ellátása, vagy hagyományos, megújuló energiával működő rendszerek felújítása illetve lé-
tesítése, mint amilyenek pl. a vízimalmok. A projektek köre a megújuló energiák minden haszon-
vételi formáját felölelheti, ide értve a biomassza, szél, nap, víz, geotermikus technológiákat. A 
projektek kialakításakor figyelembe kell venni azt, hogy azok a környezetet milyen módon érintik, 
ide értve pl. a szél vagy vízerőművek vizuális és ökológiai hatásait. Szélerőművek esetében 500 
kW-nál nagyobb teljesítményű termelőegységek nem támogathatóak. 

Vízimalmok, fűrészüzemek esetében a múzeumi értékű bemutató-jelleg nem elegendő, a beruhá-
zást valóban energiatermelő tevékenységre kell fordítani, amit az üzleti tervben bizonyítani kell.

A beruházásoknak nem kell kizárólag előre gyártott elemeket használniuk, hanem lehetőség van 
saját készítésű berendezések üzembe helyezésére is. Intézkedésünk ezen eleme tehát alkalmat biz-
tosít a helyi igényekhez igazodó innovatív megoldások megvalósítására, azonban nem célunk a 
kísérleti prototípusok támogatása.  Ennek elkerülése érdekében hitelt érdemlően bizonyítani kell, 
hogy az elképzelés technikailag helytálló, és képes az tervezett célt elérni. 

Támogatás nyerhető olyan eszközbeszerzésre és beruházásra is, amelyek célja energiahordozók 
gyártása helyi hasznosításra (pl. faapríték, pellet stb.). Előnyt jelent, ha a projektgazda a végtermé-
kek legalább 20%-át az üzleti tervvel bizonyított módon a Csík LEADER térség piacán, vagy az 
előállítás helyétől 100 km-es távolságon belül értékesíti.

A beruházás bemutató jellegét, népszerűsítését a pályázatban igazolni kell, azáltal, hogy a pályázó 
kötelezően (mellékelt előszerződéssel) vállalja, hogy évente legalább 2 iskolai osztályt, illetve in-
tézmények, szervezetek alkalmazottjait/tagjait, vagy más csoportot (pl. gazdákat, gazdaegyesület 
tagjait) fogad a telephelyen, a beruházás megvalósításától számított legalább két éven keresztül.

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyeket helyi összefogásban (pl. a közbirtokosságok és az 
önkormányzati intézmények), közösen valósítanak meg.

Haszonélvezők:
Magánvállalkozások és közintézmények, önkormányzatok, közbirtokosságok, egyházak.

A támogatások várható száma: 15

Támogatható tevékenységek:

Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:

•	 A 28/2008-as Kormányhatározat előírásai alapján összeállított műszaki-gazdasági doku-
mentáció elkészítése

•	  tervezési, projekt-előkészítési költségek
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Anyagi természetű tevékenységek:

•	 Megújuló energiával működő villamosenergia-termelő kiserőművek beruházási költségei

•	 Megújuló energiával működő fűtés és háztartási melegvíz-ellátás

•	 Energiahordozó alapanyag feldolgozó technológia kialakítása, vásárlása (pl. faapríték ké-
szítő, pellettáló stb.)

•	 Megújuló energia hasznosítása más formában (pl. malmok, fűrészüzemek)

Például:

•	 Vízzel (kis vízierőmű) történő villamosenergia-termelés cégek, közintézmények energiael-
látására

•	 Pellet, biomassza alapú fűtésrendszerek kialakítása közintézményekben

•	 Vízimalmok, vízi fűrészüzemek felújítása vagy újak létesítése

•	 Napenergiával működő (napkollektoros) vagy vegyes bio-szolár rendszerek létesítése, ön-
állóan, vagy kiegészítő jelleggel pl. földgáz rásegítésre

•	 Földenergia (geotermális energia) hasznosítása önkormányzati vagy más közintézmények, 
cégek fűtésére, melegvíz-ellátására

•	 Mini szélerőművek, vagy más szélenergiával működő technológiák (pl. szivattyútelepek) 
létesítése.

Finanszírozás:

Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 70%

Tervezett projekt-
szám

Átlagos költség
euró

Költségkeret
euró

FEADR –támogatás  
összesen

euró

Nemzeti támo-
gatás
euró

Önrész
(15%)
euró

15 8.571 128.571 67.500 22.500 38.571

Pontozási kritériumok:

Közintézmény, vagy közösségi célt szolgáló, közösségi tulajdonú létesítmény projektje - 20 pont.

Energiahordozók gyártására szolgáló eszközbeszerzés esetében, ha a végterméket legalább 20%-
ban helyi, térségi hasznosításra (100 km-en belül) szánják az üzleti terv alapján - 10 pont
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Mutató típusa Mutató

Megvalósítás Támogatott intézmények, egységek száma

•	 Közintézmények, egyházak

•	 Vállalkozások, közbirtokosságok

Megújuló energia hasznosítására fordított beruházások összértéke

Eredmény - Megújuló energia hasznosítására fordított beruházások elterjedése

Hatás - gazdasági növekedés/költségcsökkentés

- környezetvédelem

2.2. Intézkedés: Vidéki örökség megőrzése

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja

Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
57. cikkelye,

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
16.a. cikkelye,

- 322. intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik

SWOT elemzés a témában:

Erősségek:

- Jellegzetes, változatos kultúra

- Falusi épített örökség, hagyományos településszerkezet fennmaradt elemei

- Lokálpatriotizmus, térségben gondolkodás

Gyengeségek: 

- Faluképrombolás (urbanisztikai fegyelem felbomlása)

- Az épület-felújítások és új építkezések nem veszik figyelembe az építészeti hagyományokat és a 
környezetet
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Lehetőségek: 

- Az ápolt táj, a hagyományos kultúra és az épített örökség iránti növekvő nemzetközi érdeklődés és 
fizetőképes kereslet

Veszélyek:

- A turizmus számára egyre kevésbé vonzó településkép

- Az építészeti megoldások (anyaghasználat, épületek megjelenése) kritikátlan importja

Helyzetismertetés:

Térségünk nagyon változatos a népi építészet szempontjából. Nemcsak községenként találunk jellegzetes 
elemeket, hanem a községen belüli falvak építészeti stílusa is eltéréseket mutat. Elmondhatjuk, hogy szinte 
minden falunak rendkívüli, jellegzetes építkezési stílusa van, amely kiváló lehetőséget ad a turizmusban 
való értékesítésre. 

Ezen építészeti értékek megőrzésére és értékesítésére igen csekély az anyagi lehetőség, mivel az épületek 
magántulajdonban vannak, és emiatt nem kerülnek besorolásra a műemlékvédelem A vagy B kategóriájába. 
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 322. intézkedése keretében lehetőség van támogatást igényelni ezeknek 
az épületeknek a feljavítására, ellenben a magántulajdonú ingatlanoknak nincs reális esélye a támogatások 
lehívására. Sajnos, a tulajdonosok anyagi lehetőségeinek hiánya miatt ezen értékes épületek állapota sérült, 
leromlott, elavult.

Az épített örökség megőrzése és értékesítése jelentősen hozzájárulhatna nemcsak a vidéki életszínvonal nö-
veléséhez, de ugyanakkor komoly lehetőséget nyújtana a turizmus fejlesztésére, mivel a feljavított épületek 
kötelező módon bekerülnének a turistaösvényekbe, biztosítva az idelátogatóknak a helyi épített örökség 
bemutatását.  

Általános célkitűzések:

Településeinken a jelenleg zajló építkezések szinte kivétel nélkül a térség egységes karakterét gyengítik. Nem 
csak, hogy nem hagyományos az új épületek megjelenése, de méretben, anyaghasználatban, színben is teljesen 
elütnek a települések eredeti karakterétől. Gyors tempóban tűnnek el a régi épületek, melynek fő oka a jó min-
ták és a szakmai tanácsadás hiánya. Megfelelő irányítással sok régi épületet lehetne komfortosítani úgy, hogy 
külső jegyeiket megőrizzék. Ugyanez igaz az új építményekre, amelyeknek megjelenésükben igazodniuk kel-
lene a meglévő állományhoz. A helyi lakosságnak nyújtott szakmai tanácsadás és anyagi támogatás kombiná-
lása eredményesnek bizonyult Európa számos térségében, így Románia több településén is. Egy ilyen rendszer 
bevezetését tervezzük. Ennek fontosságát alátámasztja a vidéki értékek iránt érdeklődő turisták dinamikusan 
növekvő száma, hisz a térség gazdasági diverzifikációjának egyik legfontosabb eleme a fenntartható turizmus 
bővítése. A térség gazdasági diverzifikációja nem képzelhető el a turizmus fejlesztése nélkül.

Programunknak többéves előzménye van. 2007. óta tart a Pogány-havas kistérségi társulás faluképvédelmi 
programja, amit 2008-tól a megyei tanács a megye más térségeire is kiterjesztett. Az eddigi lépések elsősor-
ban a helyzetfeltárásig és a beavatkozásokra vonatkozó szabályozások kialakításáig jutottak el. A LEADER 
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jó alapot teremthet a tényleges építkezések befolyásolására. Ezek, mivel a térség első ilyen jellegű projektjei 
lesznek, mintaadó jellegüek. Ezért kiemelten fontos, hogy minél több községben egy-egy ilyen projektre 
sor kerüljön.

A pályázó csak abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben a Csík LEADER akciócsoport által 
ajánlott építészekből álló szakmai grémium által kialakított normának megfelel az adott felújítási vagy át-
alakítási beavatkozás. 

Intézkedések közötti kapcsolat:

A 2.2. intézkedésnek pozitív hatása van az 1.3., Mezőgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott 
értékének növelése”és az 1.4. „Turizmusfejlesztés” intézkedésre, ugyanis a helyi épített örökség 
megőrzésével hozzájárul a térség turisztikai kínálatának növeléséhez, potenciáljának kihasználá-
sához. Ugyanakkor az 1.2. „Mikrovállalkozások fejlesztése” intézkedés keretében olyan kőműves 
és más hagyományos mesterségek fejlesztését tudjuk támogatni, amelyek hagyományos építészeti 
módszereket alkalmaznak, tehát az 1.2. intézkedés is pozitívan befolyásolja a 2.2. intézkedést.

Az intézkedés leírása:

Jelen intézkedés célja anyagi támogatás nyújtása:

- Ingatlanfelújításokhoz

- Rontott küllemű, de értékes épületek helyreállításához,

- Régi épületek elköltöztetéséhez 

Támogatásra jogosult azon épület-tulajdonos, aki régi (minimum 50 éves) ingatlanának felújítását, átalakí-
tását tervezi. Szintén jogosult az a projekt, melynek célja, hogy már átalakított épületet alakít vissza eredeti 
formájára. Minden esetben az épület eredeti arculatának megőrzése a cél.

A projektben nem csak műemléki listán, vagy helyi védettség alatt álló építmények kaphatnak támogatást, 
hanem bármely ingatlan, amely a tanácsadó építészekből álló grémium által előre lefektetett feltételeknek 
megfelel. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy ne zárjunk ki olyan értékes épületeket a támogatás köréből, ame-
lyek egyébként méltók arra.

Jelen intézkedésből finanszírozható a műemléki listára kerülés költségei, amennyiben a pályázó előzetes 
engedélyt mutat fel a Megyei Művelődési Igazgatóság részéről. 

Jelen intézkedés alapoz a 2.3 Tervek, tanulmányok intézkedésre és szorosan kapcsolódik a 1.1 Falufejlesztés 
intézkedéshez, valamint az 1.4 Turizmusfejlesztés intézkedés egyik kiemelt projektje, a „Székely ház útja” 
nevű tematikus turisztikai útvonal kialakításához.
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Haszonélvezők:

Régi épületek (lakóház, gazdasági épület, tájház stb.) tulajdonosai. Ezek lehetnek a közszféra és a magán-
szféra szereplői egyaránt, ide értve a magánszemélyeket is. A műemléki listára kerüléshez egyházak is 
pályázhatnak.

A várható támogatások száma: 20.

Támogatható tevékenységek:

Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:

•	 építészeti szolgáltatás igénybevétele az adott ingatlanfelújításhoz a 28/2008-as Kormányhatározat 
előírásainak megfelelő tervezés, engedélyeztetés költségeit is beleértve;

•	 pályázatírás

•	 országos műemléki listára való felvételhez kapcsolódó épületfelmérés, rajzok, és a szükséges do-
kumentáció elkészítésének költségei.

Anyagi természetű tevékenységek:

•	 Régi ház átalakítása, felújítása a külső megjelenés minél teljeskörűbb megőrzése mellett.

•	 Régi, már rontott külsejű ház visszaalakítása eredeti formájába.

Például:

•	 külső homlokzat-felújítási munkálatok;

•	 lakóépületek és gazdasági épületek funkcióváltása, mint pl. lakóház tájházzá alakítása, vagy csűr 
átalakítása más gazdasági tevékenységhez vagy lakás célra;

•	 nem komfortos épület komfortnövelése (víz bevezetése, fürdőszoba, WC belső kialakítása, ameny-
nyiben az épületben még nem volt ilyen);

•	 fűtéskorszerűsítés, amennyiben az megújuló energiaforrások használatát is jelenti (pl. fa-földgáz 
vegyestüzelés, pellet, napenergiahasznosítás stb.);

•	 kapuk, kerítések visszaállítása, felújítása, átalakítása.

Támogatás: (FADR + állami hozzájárulás): 100%
Tervezett projekt-

szám
Átlagos költség

euró

Költségkeret

euró

FEADR –támogatás 
összesen

euró

Nemzeti támo-
gatás

euró

Önrész

euró

20 8.000 160.000 120.000 40.000 0
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Pontozási kritériumok:

Az épület 1900 – 1940 között épült – 10 pont, 1850 – 1900 között épület – 20 pont, 1850 előtt 
épült – 30 pont

A pontozásnál a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium 2260/2008-as Rendeletében előírt pon-
tozási és kritériumrendszert vesszük figyelembe, kivéve az épület korára vonatkozó előírásokat, 
amelyek a fent leírt módon lesznek pontozva. 

Meglátogatható középület – 10 pont 

Régi épület rendeltetésének megváltoztatása  - 10 pont. 

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás - Támogatott felújítások száma, az épületek típusa 
szerint osztályozva (kulturális, természeti értékek)

- Beruházások összessége, az épületek típusa szerint 
osztályozva (kulturális, természeti értékek)

Eredmény - Idelátogató turisták többlet-száma, leosztva turista-
éjszakákra, turisták naponta

Hatás - Gazdasági növekedés

2.3. Intézkedés: Tervek és tanulmányok, helytörténeti leírások készítése

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja

Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
59. cikkelye,

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
16.a cikkelye,

- 322-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik
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SWOT elemzés a témában:

Erősségek: 

•	 Falusi épített örökség, hagyományos településszerkezet fennmaradt elemei

•	 Aránylag nagyméretű települések, stabil lakossággal

•	 Jellegzetes kultúra

•	 A kulturális és spirituális hagyományápolás szükségletként jelentkezik

•	 Az építőiparhoz kapcsolódó szakismeretek jelenléte a térségben

•	 Közösségi szolidaritás-tudat erősödése

•	 Lokálpatriotizmus, térségben gondolkodás

Gyengeségek: 

•	 A régió adottságainak alacsony kihasználtsága

•	 Gyenge a közúthálózat állapota

•	 Csatornahálózat nincs kiépítve

•	 Tájsebek (természeti szemetelés, folyóvizek, szennyvíz, felszíni kőbányászat)

•	 Erdők túlhasználata (széldöntés, kitermelés)

•	 Faluképrombolás (urbanisztikai fegyelem felbomlása)

•	 Faluszerkezet megszűnése (összenőnek a falvak)

•	 Az épületfelújítások és új építések nem veszik figyelembe az építészeti hagyományokat és 
a környezetet

•	 Környezettudatosság hiánya

Lehetőségek: 

•	 Az ápolt táj, a hagyományos kultúra és az épített örökség iránti növekvő nemzetközi ér-
deklődés és fizetőképes kereslet

•	 Létező térségi kapcsolatok kihasználása a gazdaságélénkítés érdekében

•	 Hegyi patakok és folyók energetikai hasznosítása
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•	 Energetikai ültetvények és az erdőállomány energetikai célú haszonvétele

•	 Egyéb MEF hasznosítási lehetőségek

•	 Gazdasági világválság (félig önellátó életforma újraéledése, bemutatása)

•	 Energiaválság

Veszélyek: 

•	 Jogszabályok – környezetvédelmi, élelmiszerhigiéniai, állathigiéniai megszorítások (pl. 
kaszálás csak július 1. után, tejhigiénia stb.)

•	 Kommersz fogyasztói kultúra terjedése

•	 Az építészeti megoldások (anyaghasználat, épületek megjelenése) kritikátlan importja

•	 A turizmus számára egyre kevésbé vonzó településkép

Az intézkedéssel elő kívánjuk segíteni, hogy településeink fejlődésében egyre erőteljesebben kap-
jon hangsúlyt a fejlesztések megfelelő előkészítettsége, ezzel is érvényre juttatva stratégiánkban 
a minőséget, mint célt. A közelmúlt időszakban a nagy beruházásoktól a kisebb fejlesztésekig az 
volt jellemző, hogy a projekteket csak a pályázati kiírások miatt készítették, és a kiírástól a beadási 
határidőig terjedő időszakban zajlott a tervezés. Így sokszor kiforratlan, átgondolatlan megoldások 
születtek a település életét évtizedekre, vagy akár száz évekre meghatározó beruházások esetében 
is. Ami jót tett egy bizonyos szempontból, kifejezett károkat okozott más szempontokból, és az 
érintettek közötti iterációra már az idő hiánya miatt sem volt lehetőség. 

Jelen intézkedés célja az, hogy a későbbi településfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódóan szüles-
senek már annak korai időszakában megalapozó tanulmányok és tervek, amelyek lehetővé teszik 
a kiviteli tervek átgondoltabb elkészítését, és egyúttal elejét veszi a határidők miatti kapkodásnak.

Egyúttal itt kívánunk helyet adni olyan tanulmányok elkészítésének is, amelyek nem közvetlenül 
a tervezések formai inputjai, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ott összegyűjtött 
információkat a tervezők hasznosítsák.

Az intézkedés alapként szolgálhat úgy az 1.1. „Falufejlesztés”, mint az 1.7. „Térségi szociális, 
sport és kulturális intézmények, szervezetek infrastruktúrájának kialakítása, fejlesztése” és 2.1. 

„Megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek létesítése” intézkedésekhez. 

Az intézkedés ismertetése:

A térség fejlesztését megalapozó tervek, tanulmányok készítése: gazdaságfejlesztés, településfej-
lesztés, regionális fejlesztés, környezet- és természetvédelem és helytörténet. 

A tervek célja, hogy előkészítsék egy-egy település legsürgősebben fejlesztésre vagy védelemre 
szoruló részének a kiviteli tervezési folyamatát. 

A cél tehát olyan tervtanulmányok, látványtervek elkészítése, amelyek a település arculatát meg-
határozzák, és annak fejlesztését a települési adottságok és hagyományok messzemenő figyelembe 
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vételével valósítják meg. A tanulmányok készítésének célja a térségi adottságok feltárása és gaz-
dasági hasznosítása. Mindez a helyi hagyományok tiszteletben tartásával, a sok kis gazdaság szer-
kezetének figyelembevételével, a hagyományos építészeti anyagok és formák, valamint modern 
kori elvárások figyelembevételével történik. Azok a pályázatok részesülnek pozitív elbírálásban, 
amelyek az épületek homlokzatának feljavítása, a közterek kialakítása révén a falu összképének 
helyreállítását célozzák. A környezetvédelmi tervek csak abban az esetben támogathatóak, ameny-
nyiben endogén kapacitásokat tárnak fel, és ezeket gazdaságilag hasznosítják.

Helytörténeti leírások, monográfiák készítése ugyancsak támogatható. 

Haszonélvezők:
Haszonélvezők típusa: 

- Állami: önkormányzatok, önkrományzati társulatok, közösségek közötti fejlesztési társulá-
sok (ADI-k) 

- Magán: kistérségi társulások

A várható támogatások száma: 6.

Támogatható tevékenységek:

Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:
•	 Szakértői munka építészeti, települési arculati tanulmánytervek, látványtervek készítésé-

hez.

•	 Szakértői munka környezet- és természetvédelmi tanulmányok készítéséhez.

•	 Falumonográfia készítéséhez kapcsolódó szerzői jogdíj 3000 € értékig.

Anyagi természetű tevékenységek:
Nem releváns.

Például:

•	 Tervtanulmányok, látványtervek a települések legsürgetőbben védendő, fejlesztendő terü-
leteire.

•	 Kisléptékű táj vagy élőhely rehabilitációhoz kapcsolódó kutatások, tanulmányok

•	 Környezetvédelmi hatástanulmány közcélú projektek megvalósításához olyan esetben, ahol 
más forrásból ez nem finanszírozható.

•	 Gazdasági épületek (csűrök, istállók) átalakítása EU standerdek szerint - tanulmány. 

•	 Épített örökségre épülő tematikus turisztikai hálózat kialakítására vonatkozó tanulmány

•	 Falumonográfia.
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Finanszírozás:

Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 100%

Tervezett projekt-
szám

Átlagos költség

euró

Költségkeret

euró

FEADR –támogatás 
összesen

euró

Nemzeti támo-
gatás

euró

Önrész

euró

6 20.000 120.000 90.000 30.000 0

Pontozási kritériumok: 

- Közvélemény-kutatás a tervek készítésénél – 20 pont

- A tervek szem előtt tartják a hagyományos falukép-védelmi és építészeti sajátosságokat – 
30 pont

- A településben eddig nem készült falumonográfiai, vagy helytörténeti tanulmány - 10 pont. 

- A tanulmány készítője rendelkezik a tanulmány elkészítéséhez szükséges szakképzéssel 
(ez nem azt jelenti, hogy kizárólag szakember kell legyen, hanem  rendelkezzen megfelelő 
helyismerettel) -  20 pont 

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás - Támogatott községek száma

- Beruházások összessége

Eredmény - Idelátogató turisták többlet-száma, turistaéjsza-
kákra vetítve, turisták száma naponta

Hatás - Gazdasági növekedés
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3. INTÉZKEDÉS

3.1 Intézkedés - Képzés, oktatás (túravezetők, gasztronómia, régi mesterségek 
oktatása, gazdasszonyképzés, ácsmesterség, fafaragás, szövés, más hagyo-
mányos mesterségek)

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja
Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
21. cikkelye;

- 111-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe léptetésére vonatkozik;

- 312-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe léptetésére vonatkozik;

- 313-as intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe léptetésére vonatkozik.

Swot elemzés a témában:
Erősségek:
- A régi mesterségekhez kapcsolódó szakismeretek fennmaradása
- A fa megmunkálásához kapcsolódó szakismeretek jelenléte a térségben
- Az építőiparhoz kapcsolódó szakismeretek jelenléte a térségben
- Biominőségű termékek jelenléte a térségben
- Jelentős erdőállomány
- Hegyi kaszálókról lejövő magas minőségű széna
- Népi mesterségek megléte
- A népművészet, tárgyi örökség megléte
- A kis léptékű, extenzív, fél-extenzív állattartás kiemelkedően magas hozzáadott értéke az 

össztársadalmi szolgáltatásokhoz szociális, környezeti, és közjóléti területen 
- Erdei gyümölcsök, gyógynövények
- Nagyszámú extenzív és fél-extenzív háztartás.

Gyengeségek:
- A modern szakmák ismeretének hiánya, főleg az idősebb generáció körében
- A fiatalok elvándorlása városra és külföldre
- Vállalozókedv, tevékeny életvitel hiánya
- Szervezési ismeretek, képességek alacsony szintje
- A kooperatív magatartás alacsony szintje
- A tanulás, önfejlesztés iránti igény hiánya
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Lehetőségek:
- Humánerőforrás fejlesztési támogatások (EU)
- Minőségi élelmiszerek iránti megnövekedett kereslet
- Egészséges, életigenlő gondolkodásmód terjedése, terjesztése

Veszélyek:
- A gazdasági helyzet további, drasztikus romlása fokozza az elvándorlást
- Nemzeti szabályozás nehezíti a helyi termékek értékesítését
 
A jelenlegi helyzet:
A térségben hiányosak az alapanyag termeléséhez, begyűjtéséhez szükséges ismeretek. A csí-
ki régiót elemezve azt látjuk, hogy azok az ágazatok, amelyeket szükséges fejleszteni, és 
amelyek  reális lehetőséget mutatnak a gazdasági fejlődéshez azok a tej feldolgozásában és 
a nem fa eredetű erdei termékek(gombák, erdei gyümölcsök) feldolgozásában mutatkoznak. 
Megfigyelhető, hogy a húscélú állattartás jóval a lehetőségek alatt van. Hasonlóképpen na-
gyon kevés helyen találkozunk az építkezésben használt hagyományos megoldásokkal, kevés 
helyen mutatkoznak az új épületeken hagyományos, anyaghasználat, tömegalakítás, forma-
használat vagy motívumok. 
Ott, ahol mezőgazdasági termékeket dolgoznak fel a termelés nem gazdaságos.
A prioritás ágazatok fejlesztéséhez szükséges az ebben az ágazatban tevékenykedő emberek 
képzése, ugyanakkor a jelenlegi helyzet valamint a fejlesztési lehetőségek ismertetése.
Jelenleg Csík területén vannak olyan tényezők, amelyek nehezítik, vagy lehetetlenné teszik 
ezen ágazatok fejlődését:

- tapasztalathiány az alapanyagok gyűjtésében és feldolgozásában
- Hagyományos mesterségek hiánya
- Egymás közötti együttműködések, partnerségek hiánya, amely a a rendszerváltás előtti 

időszak rossz emlékeinek tulajdonítható
- A minőségi termékek előállításához szükséges nyersanyagok biztosításának hiánya (a he-

lyi vállalkozók idegen vidékekről országokból szerzik be a kellő nyersanyagot)
- A mezőgazdasági termelők és a feldolgozók között nincs együttműködés

A csíki régió fejlesztéséhez ezeket a hiányokat egyrészt pótolni kell, másrészt figyelembe kell 
venni a lehetőségeket és a pozitív tényezőket, amelyek a következők: gyógynövényekben 
gazdag legelők, bőséges gomba és erdeigyümölcs-termések.
A szükséges képzéseke ebben az összefüggésben is kapcsolódnak a kiemelt ágazatokhoz, az-
zal a céllal, hogy elősegítsék a magasabb minőségű alapanyagok előállítását, gazdák közötti 
együttműködést és a környezetvédelmi szabványoknak elsajátítását. 

Célkitűzések
- A humán erőforrás fejlesztése a kiemelt ágazatokban(tejtermelés, feldolgozás, gomba és 

erdei gyümölcsök feldolgozása)
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- A gazdák bátorítása az együttműködésre
- A gazdák és a vállalkozók közötti együttműködés ösztönzése(a nyersanyag-termelő és a 

feldolgozó vállalkozó vagy klaszter között)
- A képzést nyújtó szolgáltatások támogatása
- Élelmiszerminősítő rendszerek bevezetésének támogatása
- A vállalkozók támogatása
- Tananyagok fejlesztése, bővítése
- A mezőgazdaságra, erdészeti és élelmiszeriparra vonatkozó gazdasági és technikai isme-

retek elsajátításának támogatása 
- Általános képzések a gazdaságok managementjére, adminisztrációjára.
- Az eko-kondícionalitás és a Közös Agrárpolitika előírásainak betartása, a gazdaságok ter-

melésének diverzifikációja, szerkezetátalakítása (új termékek kialakítása, feldolgozás).  
- A vállalkozók tájékoztatása a mezőgazdaságra, élelmiszeriparra és erdészetre vonatkozó 

általános környezetvédelmi kérdésekről, a környezetvédelem céljából.
- Az erdőtulajdonosok oktatása és tudatosítása a fenntartható erdőgazdálkodás biztosításá-

ért, az erdők ésszerű hasznosításáért és az erdők arányának növeléséért, amely egyébként 
a nemzeti erdészeti politika célkitűzése is.

- Tájékoztatás az IT technológiákról
- Iskolai, vagy iskolán kívüli oktatási programok kidolgozása és lebonyolítása természet- és 

környezetvédelmi, kulturális, helytörténeti témákban.

Intézkedések közötti kapcsolat
A 3.1-es intézkedés pozitív hatással van az 1.3-as Mezőgazdasági és erdészeti termékek, vala-
mint szolgáltatások hozzáadott értékének növelése intézkedésre, valamint az 1.5 Meglévő és 
újonnan szerveződő mezőgazdasági integrációk támogatása intézkedésre. 
A pozitív hatás a két intézkedés (1.3,1.5) bevezetéséhez való felkészülés révén érthető. Az 
alapvető bevezetés ezen intézkedések végrehajtásához a 3.1-es intézkedés révén érhető el, 
lényegében a 3.1 intézkedés az 1.3, 1.4 és 2.2 intézkedés előfeltétele.
A képzéseken való részvétel révén a gazdák, fiatalok, nők konkrét ismereteket sajátíthatnak el, 
amelyet felhasználhatnak tevékenységük és vállalkozásuk fejlesztésében.
Az 3.1, 1.3, 1.4 és 2.2 intézkedés egy egységet alkot, amelyek a fent említett célkitűzések el-
éréséhez vezetnek, ugyanakkor segítnek egy sikeres termelési rendszerhez és mini klaszterek 
kialakításához.

Az intézkedés leírása:
Az intézkedés célja kettős: egyrészt lehetőséget kíván biztosítani az iskolai oktatásban részt-
vevők számára olyan térség-specifikus ismeretek megszerzésére, amelyek az oktatási rend-
szerben nem jelennek meg, másrészt a gazdák, fiatal vállalkozók, a nők (a kiemelt ágazatok-
ban) és a turisztikai területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása és tananyaggal való 
ellátása a versenyképesség növeléséért.
A tananyagok szakkönyveket, cd-ket, illusztrációs anyagokat, oktatófilmeket, munkafüzetek 
tartalmazhatnak. A képzés az oktatók által kiválasztott anyagból fog megvalósulni, a Cd-k, 
illusztrációs anyagok és munkafüzetek kiegészítő jellegűek. A tananyag sokszorosítva lesz és 
minden résztvevő fog kapni minden anyagból. A tanfolyamokon nagy hangsúly lesz fektetve 
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a gyakorlatra és más EU-s országok jó példáira. A résztvevők erőteljes fejlődéséhez nagyon 
intenzív tudásátadásra lesz szükség. 
A képzéseket 120 órásra kell tervezni.

Kiválasztási kritériumok, prioritások:
- a kiválasztott cégnek be kell mutatnia egy minimum két évre összeállított képzési csomagot
- a szakosodott cég alkalmas kell legyen a képzés megtartására
- a kiválasztott cég a képzés témájához kapcsolódó tapasztalattal kell rendelkezzen 
- a képzéseket diplomás szakértőnek kell vezetnie, 
- a képzés két nyelven kell megvalósuljon (magyar és román)
- a szakosodott cég okleveleket kell biztosítson a résztvevőknek
- a képzés illeszkedik az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 intézkedések valamelyikéhez

Beavatkozási terület: 
- Rövid időtartamú projektek (alapképzés, szakosodás), a képzés témájától, a célcsoporttól, és 
a meglévő képességi szinttől függően különböző képzési időszakokra osztva annak érdeké-
ben, hogy a résztvevők mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és élelmiszeripar, új technológiák, 
újítások bevezetése, környezetvédelem, biogazdálkodás, eko-kondícionalitás szabványainak 
területén minél jobb és minél szakszerűbb ismeretre tegyenek szert;

- Informáló és ismeretterjesztő intézkedések figyelembe véve a Közös Agrárpolitika (PAC) 
támogatási rendszereit és azok alkalmazását a vidékfejlesztésben

Haszonélvezők :
Állami szektor: önkormányzatok, önkormányzati társulatok, közintézmények, egyház;
Magán szektor: egyesületek, vállalkozások.
Projektek száma:5

Támogatható tevékenységek:
Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:
- Tanulmányok, felmérések készítése
- Tananyag-kidolgozás
- Oktatási programok lebonyolítsa iskolai oktatási rendszerben résztvevők számára
- Gazdaképzések szervezése a kiemelt ágazatokban (tej, erdei gyümölcs, gomba)
- Hagyományos mesterségek képzése
- Tiszteletdíjak az előadó tanároknak

 Anyagi természetű tevékenységek:

- tananyagok sokszorosítása a képzések alatt
- tananyagok vásárlása
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Finanszírozás:
Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 100%

Tervezett pro-
jektszám

Átlagos 
költség

euró

Költségkeret
euró

FEADR –támogatás ösz-
szesen

euró

Nemzeti tá-
mogatás

euró

Önrész
euró

5 6.000 30.000 22.500 7.500 0

 
Kiválasztási szempontok

Prioritások és kiválasztási kritériumok:
- a kiválasztott cég be kell mutasson egy minimum két évre összeállított képzési csomagot
- a szakosodott cég alkalmas kell legyen a képzés megtartására
- a kiválasztott cég a képzés témájához kapcsolódó tapasztalattal kell rendelkezzen 
- a képzéseket diplomás szakértőnek kell vezetnie, 
- a képzés két nyelven kell megvalósuljon (magyar és román)
- a szakosodott cég okleveleket kell hogy biztosítson a résztvevőknek
- általános vagy középiskolákat érintő programokban az adott intézmény tanárainak bevo-

nása az aktív megvalósításba – 20 pont
- ha a képzés illeszkedik az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 intézkedések valamelyikéhez – 10 pont

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás Résztvevők száma:
•	 A képzéseken résztvevők száma, amelyből:

- nők
- 40 éven aluliak

Résztvevők foglalkozása szerint:
•	 Mezőgazdasággal foglalkozók
•	 Élelmiszer-ipari tevékenységekkel foglalkozók
•	 Erdőgazdálkodással foglalkozók
•	 Turizmussal foglalkozók
•	 Másodlagos és harmadlagos ágazatokban tevékenykedők

A képzésen résztvevők által a képzéseken töltött napok számának összessége (8 óra számít egy 
napnak).

Eredmény Résztvevők száma:
•	 A képzést sikeresen elvégzők száma, amelyből:

- nők
- 40 éven aluliak

Hatás - Munkatermelékenység növelése



94

4. INTÉZKEDÉS
4.1. Intézkedés: Nemzetközi együttműködések, partnerségek, előkészítő látoga-
tások, kezdeményezések támogatása

Célkitűzés és illeszkedése a fejlesztési stratégiába - a beavatkozás célja

Jogszabályi hivatkozás:

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a vidékfejlesztésre fordított 
támogatásra vonatkozó, 2005. szeptember 20.-i 1698/ 2005. (EK) TANÁCSI Rendeletének 
65. Cikkelye,

- 421-es intézkedés az 1974/2006-os Európai Tanács Szabályozásából, amely az 1698/ 2005. 
(EK) TANÁCSI Rendelet érvénybe ültetésére vonatkozik.

A SWOT elemzés vonatkozó részei:

Erősségek: 

- Jelentős testvérkapcsolat, nemzetközi kapcsolatok

- Biominőségű termékek jelenléte a térségben

- Erdei gyümölcsök, gyógynövények

- Multikulturalitás

- Nagyszámú nonprofit szervezet, főleg ifjúsági és hagyományőrzés területén.

Gyengeségek: 

- Nyelvi adottságok hiánya, ami a világnyelvekre főként vonatkozik

Lehetőségek: 

- Minőségi helyi termékek külföldi piacokon való értékesítésének lehetősége

- A létező kapcsolatok kihasználása a gazdaság felélesztésére

- LEADER, mint kommunikációs eszköz

Veszélyek: 

- A gazdasági válság nehezíti a kapcsolatok építésére való hajlamot.

Helyzetismertetés:

A stratégiai tervezés időszakában Csík térség képviselői kétszer vettek részt Angliában, Magyar-
országon, Ausztriába szervezett tanulmányutakon. Szem előtt tartva azt a tényt is, hogy a Csík 
LEADER HACS községeiben a testvértelepülések átlagos száma 4 testvértelepülés községenként, 
a HACs nemzetközi együttműködési potenciálja igen magas. Az együttműködési pályázatok kez-
deményezésére vonatkozó tulajdonságok és képességek megmutatkoztak az akciócsoport által 
2010-ben szervezett területközti együttműködésben is. A Csík LEADER térség Fejlesztési Straté-
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giájában több olyan, innovatív jellegű intézkedés is van, amely úttörő (pilot) projekteknek tekint-
hető, tehát ebben az értelemben a következő területeken megalapozott az együttműködési készség:

- Élelmiszeripari termékek hagyományos feldolgozási folyamata

- LEADER innovatív tevékenységek: LEADER HACs típusú együttműködés-management 
kétnyelvű térségben, és az innovatív kritériumok kiértékelése a vidékfejlesztés kontextu-
sában.

Operatív célkitűzések:

- Előkészítő tevékenységek anyagi támogatása

- Nemzetközi együttműködési tevékenységek támogatása

- Az eredmények terjesztése, népszerűsítése helyi, hazai és nemzetközi (Uniós) szinten.

Intézkedések közötti kapcsolat

Az 1. Tengely intézkedéseinek szinergiája a 4.1. Intézkedés keretében megvalósított nemzetközi 
együttműködésekkel támogatható. A 4.1.-es Intézkedés pozitívan befolyásolja a többi intézkedés 
megvalósítását, mivel a Fejlesztési Stratégiában létrehozott értékek, elért eredmények a népszerű-
sítés, a terjesztés által nagyobb hangsúlyt nyernek.

Haszonélvezők:

- Állami szektor: községek, községek közti egyesületek, közintézmények, stb

- Magán szektor: egyesületek, gazdák, KKV-k, kereskedelmi egységek.

Támogatások várható száma: 19

Támogatható tevékenységek:

Nem anyagi természetű (immateriális) tevékenységek:

- Felmérés,

- Útiköltség, szállás, napidíj,

- Eredmények népszerűsítése (események szervezését beleértve),

- Fordítás,

- Pályázattal kapcsolatos költségek,

- Kiegészítő személyi költségek.
Anyagi természetű tevékenységek:

- Az együttműködési struktúra működtetése (amennyiben elengedhetetlen)

- Népszerűsítő tevékenységekhez szükséges anyagok sokszorosítása.
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Finanszírozás:

Támogatás (FEADR + állami hozzájárulás): 100%

Tervezett projekt-
szám

Átlagos költség
euró

Költségkeret
euró

FEADR –támogatás összesen
euró

Nemzeti támo-
gatás
euró

Önrész
euró

19 6.000 114.000 91.200 22.800 0

Mutató típusa Mutató

Megvalósítás Támogatott együttműködési projektek száma:
•	 Nemzetközi

•	 Terület-közti

Eredmény Létrehozott munkahelyek száma

Hatás Munkahelyteremtés



97

A
z 

in
té

zk
ed

és
ek

 ö
ss

ze
fo

gl
al

ó 
tá

bl
áz

at
a

 LE
AD

ER
 pá

lyá
za

ti 
kií

rá
so

k
In

té
zk

ed
és

 R
VT

-b
ől

, 
am

el
lye

l t
al

ál
 

Te
rv

ez
et

t p
ro

-
je

kt
sz

ám
Át

la
go

s p
ro

je
kt

ér
té

k 
(E

UR
)

Tá
m

og
at

ás
 

ar
án

ya
 (%

)
Tá

m
og

at
ás

 m
ax

im
ál

is 
ér

té
ke

 (E
UR

)
2,

28
5,

00
0

1.1
 Fa

luf
ejl

es
zté

s
32

2
25

30
 00

0
10

0
30

 00
0

75
0 0

00
1.2

 M
ikr

ov
áll

alk
oz

ás
ok

 fe
jle

sz
té

se
31

2
25

10
 00

0
70

30
 00

0
25

0 0
00

1.3
 M

ez
őg

az
da

sá
gi 

és
 er

dé
sze

ti 
te

rm
ék

ek
 és

 sz
olg

ált
at

ás
ok

 

ho
zz

áa
do

tt 
ér

té
ké

ne
k n

öv
elé

se
12

3
25

10
 00

0
50

10
 00

0
25

0 0
00

1.4
 Tu

riz
m

us
fej

les
zté

s
31

3
18

15
 00

0
50

30
 00

0
27

0 0
00

1.5
 M

eg
lév

ő é
s ú

jon
na

n s
ze

rv
ez

őd
ő m

ez
őg

az
da

sá
gi 

int
eg

rá
ció

k 

tá
m

og
at

ás
a

12
4

10
8 0

00
10

0
8 0

00
80

 00
0

1.6
 Ku

ltu
rá

lis
, t

ur
isz

tik
ai 

és
 sp

or
tre

nd
ez

vé
ny

ek
 és

 

te
vé

ke
ny

sé
ge

k t
ám

og
at

ás
a 

-
15

5 0
00

10
0

10
 00

0
75

 00
0

1.7
 Té

rsé
gi 

szo
ciá

lis
, s

po
rt 

és
 ku

ltu
rá

lis
 in

té
zm

én
ye

k, 
sze

rv
ez

et
ek

 

inf
ra

str
uk

tú
rá

ján
ak

 ki
ala

kít
ás

a, 
fej

les
zté

se
 

32
2

21
10

 00
0

10
0

10
 00

0
21

0 0
00

 2.
1 M

eg
úju

ló 
en

er
gia

fo
rrá

st 
ha

sz
no

sít
ó r

en
ds

ze
re

k l
ét

es
íté

se
31

2
15

6 0
00

70
6 0

00
90

 00
0

 2.
2 V

idé
ki 

ör
ök

sé
g m

eg
őr

zé
se

32
2

20
8 0

00
10

0
20

 00
0

16
0 0

00
 2.

3 T
er

ve
k é

s t
an

ulm
án

yo
k, 

he
lyt

ör
té

ne
ti 

leí
rá

so
k k

és
zít

és
e

32
2

6
20

 00
0

10
0

20
 00

0
12

0 0
00

 3.
1 K

ép
zé

s, 
ok

ta
tá

s 
-

5
6 0

00
10

0
6 0

00
30

 00
0

 4.
1.N

em
ze

tk
öz

i e
gy

üt
tm

űk
öd

és
ek

, p
ar

tn
er

sé
ge

k, 
elő

ké
sz

ítő
 

lát
og

at
ás

ok
, k

ez
de

m
én

ye
zé

se
k t

ám
og

at
ás

a
42

1
19

6,0
00

11
4,0

00

HA
Cs

 m
űk

öd
és

i k
er

et
: 

 
 

 
 

 
45

7,
08

6
Ha

cs 
m

űk
öd

és
i k

er
et

:
43

1.2
45

7,0
86

Ös
sze

se
n:

 
 

 
 

 
2,8

56
,08

6



98

II
.3

. F
in

an
sz

ír
oz

ás
i t

er
v

T
ér

sé
g 

: C
SÍ

K
 L

E
A

D
E

R
 H

A
C

S
20

10
. n

ov
em

be
r 1

1.
 

€ 
ös

sz
eg

In
té

zk
ed

és

Az
 in

té
zk

ed
és

 ar
án

ya
 a 

fi-
na

ns
zír

oz
ás

i t
er

vb
en

 
Ös

sz
ér

té
k

Tá
m

og
at

ás
Ne

m
ze

ti 
ho

zz
áj

ár
ul

ás
Ön

ré
sz

FE
AD

R

%
 a 

te
lje

s 
ér

té
kb

ől

%
 a 

FE
AD

R 
ho

zz
áj

ár
u-

lá
sb

ól
Ös

sz
eg

%
Ös

sz
eg

%
Ös

sz
eg

%
Ös

sz
eg

%

1.1
 Fa

luf
ejl

es
zté

s (
32

2. 
In

té
zk

ed
és

)
21

%
75

%
75

0,0
00

 € 
10

0%
56

2,5
00

 €
75

%
18

7,5
00

 €
25

%
0 €

0%
1.2

 M
ikr

ov
áll

alk
oz

ás
ok

 fe
jle

sz
té

se
 (3

12
. 

int
éz

ke
dé

s)
10

%
52

%
35

7,1
43

 € 
10

0%
18

7,5
00

 €
52

%
62

,50
0 €

17
%

10
7,1

43
 €

30
%

1.3
 M

ez
őg

az
da

sá
gi 

és
 er

dé
sze

ti 
te

rm
ék

ek
 

és
 sz

olg
ált

at
ás

ok
 ho

zz
áa

do
tt 

ér
té

ké
ne

k 

nö
ve

lés
e (

12
3. 

int
éz

ke
dé

s)
14

%
38

%
50

0,0
00

 € 
10

0%
18

7,5
00

 €
38

%
62

,50
0 €

13
%

25
0,0

00
 €

50
%

1.4
 Tu

riz
m

us
fej

les
zté

s (
31

3. 
int

éz
ke

dé
s)

15
%

38
%

54
0,0

00
 € 

10
0%

20
2,5

00
 €

38
%

67
,50

0 €
13

%
27

0,0
00

 €
50

%
1.5

 M
eg

lév
ő é

s ú
jon

na
n s

ze
rv

ez
őd

ő 

m
ez

őg
az

da
sá

gi 
int

eg
rá

ció
k t

ám
og

at
ás

a 

(1
42

. in
té

zk
ed

és
)

2%
75

%
80

,00
0 €

 
10

0%
60

,00
0 €

75
%

20
,00

0 €
25

%
0 €

0%
1.6

 Ku
ltu

rá
lis

, t
ur

isz
tik

ai 
és

 

sp
or

tre
nd

ez
vé

ny
ek

 és
 te

vé
ke

ny
sé

ge
k 

tá
m

og
at

ás
a (

12
1. 

int
éz

ke
dé

s)
2%

75
%

75
,00

0 €
 

10
0%

56
,25

0 €
75

%
18

,75
0 €

25
%

0 €
0%

1.7
 Té

rsé
gi 

szo
ciá

lis
, s

po
rt 

és
 

ku
ltu

rá
lis

 in
té

zm
én

ye
k, 

sze
rv

ez
et

ek
 

inf
ra

str
uk

tú
rá

ján
ak

 ki
ala

kít
ás

a, 

fej
les

zté
se

 (3
22

. in
té

zk
ed

és
)

6%
75

%
21

0,0
00

 € 
10

0%
15

7,5
00

 €
75

%
52

,50
0 €

25
%

0 €
0%



99

T
ér

sé
g 

: C
SÍ

K
 L

E
A

D
E

R
 H

A
C

s
20

10
. n

ov
em

be
r 1

1.
 

Ö
ss

ze
g 

eu
ró

ba
n

In
té

zk
ed

és

Az
 in

té
zk

ed
és

 ar
án

ya
 a 

fi-
na

ns
zír

oz
ás

i t
er

vb
en

 
Ös

sz
ér

té
k

Tá
m

og
at

ás
Ön

ré
sz

FE
AD

R
Ne

m
ze

ti 
ho

zz
áj

ár
ul

ás

%
 a 

te
lje

s 
ér

té
kb

ől

%
 a 

FE
AD

R 
ho

zz
áj

ár
u-

lá
sb

ól
Ös

sz
eg

%
Ös

sz
eg

%
Ös

sz
eg

%
Ös

sz
eg

%

2.1
 M

eg
úju

ló 
en

er
gia

fo
rrá

st 
ha

sz
no

sít
ó 

re
nd

sze
re

k l
ét

es
íté

se
 (3

12
. in

té
zk

ed
és

)
6%

59
%

21
8,5

71
 € 

10
0%

12
8,5

71
 €

59
%

67
,50

0 €
31

%
22

,50
0 €

10
%

 2.
2 V

idé
ki 

ör
ök

sé
g m

eg
őr

zé
se

 (3
22

. 

int
éz

ke
dé

s)
4%

75
%

16
0,0

00
 € 

10
0%

12
0,0

00
 €

75
%

40
,00

0 €
25

%
0 €

0%
2.3

 Te
rv

ek
 és

 ta
nu

lm
án

yo
k, 

he
lyt

ör
té

ne
ti 

leí
rá

so
k k

és
zít

és
e (

32
2. 

int
éz

ke
dé

s)
3%

75
%

12
0,0

00
 € 

10
0%

90
,00

0 €
75

%
30

,00
0 €

25
%

0 €
0%

 3.
1 K

ép
zé

s, 
ok

ta
tá

s (
11

1. 
int

éz
ke

dé
s)

1%
75

%
30

,00
0 €

 
10

0%
22

,50
0 €

75
%

7,5
00

 €
25

%
0 €

0%
 4.

1. 
Ne

m
ze

tk
öz

i e
gy

üt
tm

űk
öd

és
ek

, 

pa
rtn

er
sé

ge
k, 

elő
ké

sz
ítő

 lá
to

ga
tá

so
k, 

ke
zd

em
én

ye
zé

se
k t

ám
og

at
ás

a (
42

1. 

int
éz

ke
dé

s)
3%

80
%

11
4,0

00
 € 

10
0%

91
,20

0 €
80

%
22

,80
0 €

20
%

0 €
0%

Te
ch

nik
ai 

se
gít

sé
gn

yú
jtá

s
13

%
80

%
45

7,0
86

 € 
10

0%
36

5,6
69

 €
80

%
91

,41
7 €

20
%

0 €
0%

ÖS
SZ

ES
EN

10
0%

62
%

3,
61

1,
80

0 €
 

10
0%

2,
23

1,
69

0 €
62

%
73

0,
46

7 €
20

%
64

9,
64

3 €
18

%

A
z 

Eu
ró

pa
i K

öz
po

nt
i B

an
k 

R
ea

liz
at

 2
01

0.
11

.1
0-

én
 k

öz
öl

t á
rf

ol
ya

m
a 

sz
er

in
t. 



100

A
 te

rv
 k

és
zí

té
sé

ne
k 

id
őp

on
tja

 : 
20

10
.1

1.
10

.
R

O
N

 é
rté

k 

1 
eu

ro
=4

,2
77

7

In
té

zk
ed

és

Az
 in

té
zk

ed
és

 
ar

án
ya

 a 
fin

an
sz

íro
zá

si 
te

rv
be

n

Ös
sz

ér
té

k
Tá

m
og

at
ás

Ne
m

ze
ti 

ho
zz

á-
já

ru
lá

s
Ön

ré
sz

FE
A

D
ER

%
 az

 ös
sz

-
ér

té
kb

ől

%
 a 

FE
AD

R 
ho

zz
ájá

ru
-

lás
bó

l
Ös

sze
g

%
Ös

sze
g

%
Ös

sze
g

%
Ös

sze
g

%

1.1
 Fa

luf
ejl

es
zté

s (
32

2. 
In

té
zk

ed
és

)
21

%
75

%
3,2

08
,27

5.0
0

10
0%

2,4
06

,20
6.2

5
75

%
80

2,0
68

.75
25

%
0.0

0
0%

1.2
 M

ikr
ov

áll
alk

oz
ás

ok
 fe

jle
sz

té
se

 (3
12

. in
té

zk
ed

és
)

10
%

52
%

1,5
27

,75
0.6

1
10

0%
80

2,0
68

.75
52

%
26

7,3
56

.25
17

%
45

8,3
25

.61
30

%
1.3

 M
ez

őg
az

da
sá

gi 
és

 er
dé

sze
ti 

te
rm

ék
ek

 és
 

szo
lgá

lta
tá

so
k h

oz
zá

ad
ot

t é
rté

ké
ne

k n
öv

elé
se

 (1
23

. 

int
éz

ke
dé

s)
14

%
38

%
2,1

38
,85

0.0
0

10
0%

80
2,0

68
.75

38
%

26
7,3

56
.25

13
%

1,0
69

,42
5.0

0
50

%

1.4
 Tu

riz
m

us
fej

les
zté

s (
31

3. 
int

éz
ke

dé
s)

15
%

38
%

2,3
09

,95
8.0

0
10

0%
86

6,2
34

.25
38

%
28

8,7
44

.75
13

%
1,1

54
,97

9.0
0

50
%

1.5
 M

eg
lév

ő é
s ú

jon
na

n s
ze

rv
ez

őd
ő m

ez
őg

az
da

sá
gi 

int
eg

rá
ció

k t
ám

og
at

ás
a (

14
2. 

int
éz

ke
dé

s)
2%

75
%

34
2,2

16
.00

10
0%

25
6,6

62
.00

75
%

85
,55

4.0
0

25
%

0.0
0

0%

1.6
 Ku

ltu
rá

lis
, t

ur
isz

tik
ai 

és
 sp

or
tre

nd
ez

vé
ny

ek
 és

 

te
vé

ke
ny

sé
ge

k t
ám

og
at

ás
a (

12
1. 

int
éz

ke
dé

s)
2%

75
%

32
0,8

27
.50

10
0%

24
0,6

20
.63

75
%

80
,20

6.8
8

25
%

0.0
0

0%

1.7
 Té

rsé
gi 

szo
ciá

lis
, s

po
rt 

és
 ku

ltu
rá

lis
 in

té
zm

én
ye

k, 

sze
rv

ez
et

ek
 in

fra
str

uk
tú

rá
ján

ak
 ki

ala
kít

ás
a, 

fej
les

zté
se

 

(3
22

. in
té

zk
ed

és
)

6%
75

%
89

8,3
17

.00
10

0%
67

3,7
37

.75
75

%
22

4,5
79

.25
25

%
0.0

0
0%

 2.
1 M

eg
úju

ló 
en

er
gia

fo
rrá

st 
ha

sz
no

sít
ó r

en
ds

ze
re

k 

lét
es

íté
se

 (3
12

. in
té

zk
ed

és
)

6%
59

%
93

4,9
81

.17
10

0%
54

9,9
88

.17
59

%
28

8,7
44

.75
31

%
96

,24
8.2

5
10

%

 2.
2 V

idé
ki 

ör
ök

sé
g m

eg
őr

zé
se

 (3
22

. in
té

zk
ed

és
)

4%
75

%
68

4,4
32

.00
10

0%
51

3,3
24

.00
75

%
17

1,1
08

.00
25

%
0.0

0
0%



101

III. A PARTNERSÉG MEGVALÓSÍTÁSA, A HELYI 
AKCIÓCSOPORT (HACS) MŰKÖDÉSE 

V. RÉSZ: PARTNERSÉG

III.1. A pályázati dosszié elkészítési folyamatának bemutatása
A Partnerség megvalósítása a Pályázati útmutató, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 4-es Tengelye 
(LEADER), valamint az 1698/2005/EK Rendeletnek megfelelően történt, a stratégiakészítés, il-
letve a LEADER megközelítés elveinek betartásával. A LEADER típusú partnerség kialakításával 
hozzájárul az Európai Unió európai együttműködésre és kohézióra vonatkozó közös célkitűzései-
nek megvalósításához.

A pályázati dosszié elkészítési folyamata (a pályázati dossziét és a Helyi Fejlesztési tervet elkészítő 
partnerség)

Az aktuális partnerség, illetve a Csík Leader Egyesület létrehozása előtt három kistérségi társulás 
működött, amelyek mindegyike teljesítette azokat a feltételeket, amelyek egy lehetséges HACS 
létrehozásához és működtetéséhez szükségesek, vagyis betartották, pontról pontra követték a part-
nerség, a tervezés és a fenntarthatóság elveit. E Társulások mindegyike tagja az újonnan létrehozott 
partnerségnek, mivel ez utóbbi magában foglalja azt a térséget, ahol az említett kistérségi társula-
tok az új partnerség létrejöttét megelőzően tevékenykedtek. Mindegyiküknek van mikroregionális 
szinten elfogadott vidékfejlesztési stratégiája. Fontos megjegyezni, hogy a tervet össze van hangol-
va a vidékfejlesztési stratégiákkal, illetve a szektoriális fejlesztési tervekkel. Azt is kijelenthetjük, 
hogy a tervezési folyamatban részt vevő partnerek rendelkeznek a stratégiai tervezés terén szerzett 
tapasztalatokkal, a lakosság minél nagyobb részének bevonása folytán. A helyi aktorok bevonása, 
így a részvételen alapuló folyamat biztosítása az akciócsoport egyik lényeges tevékenységét képez-
te. Az Egyeztető bizottság a következő személyekből áll (12 személy):

1. Munkacsoport -  A partnerség megvalósítása és hivatalosítása:

Gergely András – Az Alcsík Kistérségi Társulás elnöke – Leader projekt 431.1

Kassay János – Az Alcsík Kistérségi Társulás igazgatója 

Salló Ferenc – asistent manager proiect – Csíkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala

2. Munkacsoport – Helyi akcióterv – Pályázati dosszié – a HACS működése

Mátéffy Mária – A Csík HACS tagja, a Pogány-havas Kistérségi Társulás titkára

Kassay János – Az Alcsík Kistérségi Társulás igazgatója 

Rodics Gergely– A Pogány-havas Kistérségi Társulás igazgatója

Krézsek (Hajdu) Katalin – A Pogány-havas Kistérségi Társulás alkalmazottja 
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Páliné Keller Csilla nemzetközi tanácsadó – Az Alpokalja-Ikvamente HACS (Magyarország) 
ügyvezető igazgatója

György István Péter – fejlesztési szakember

Káté Enikő – szakértő, Alcsík Kistérségi Társulás 

3. Munkacsoport – Szervezés – Logisztika a Szemináriumok részére – Találkozók 

−	 Krézsek (Hajdu) Katalin – A Pogány-havas Kistérségi Társulás alkalmazottja 

−	 Lakatos Berényi Ágnes - projektmenedzser

−	 Süket Zsombor – menedzser, Felcsík Kistérségi Társulás

−	 Panaite Aurora Antonia – a HACS tagja, Serenitas Szociokulturális Egyesület 
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Társulásunk az őt alkotó kistérségek révén részt vett a Civitas Alapítvány által szervezett Leader 
Karavánon, illetve a Mentor Programban, amelyre 2007 decemberében került sor. 

A munkamódszer abból állt, hogy a kiválasztott kistérség segítséget kapott egy magyarországi 
Leader-program megvalósításában jártas mentor részéről. A mentorokat az adott kistérség szintjén 
beazonosított szükségletek alapján választották ki. A mentor 3 alkalommal, alkalmanként 5 napos 
időtartamban részt vett minden kistérségben a térségi munkában, a felvilágosító és ösztönző munka 
folyamataiban. Ugyanakkor folyamatos kommunikáció révén támogatta a tevékenység megvaló-
sítását.

Elvégzett tevékenységek:

Helyzetértékelés a kistérségben (helyi találkozók, beszélgetések)

A helyi aktív személyek beazonosítása (3-4 személy területenként), a közös munka menetének 
véglegesítése

A mentorok és a kistérség képviselőinek első találkozója:

o Közös felkészítő a térségben élő aktív személyek részére (2 nap)

o A LEADER program bemutatása, programozás, vidék- és közösségfejlesztés, a 
partnerség fontossága

o Szervezés, tervezés, térségi identitás, kommunikáció.

Munkacsoportos megbeszélések a térségben

A mentorok és kistérségek második találkozója:

o Közös felkészítő a térségben élő aktív személyek részére (2 nap)

o Projektmenedzsment, támogatási kérések

o Stratégiák kidolgozása

Munkacsoportos megbeszélések a térségben, helyi munka a mentorokkal (II. alkalom)

A mentorok és kistérségek harmadik találkozója

Térségi munka, publikációra szánt anyagok szerkesztése, konferencia előkészítése

Záró konferencia

Kapcsolat fenntartása a kistérségekkel

A Helyi Fejlesztési Terv kidolgozása során az ausztriai, Egyesült Királyság-beli, németrországi 
és magyarországi HACS-oknál tett előzetes tanulmányi látogatások és együttműködések folya-
mán felhalmozódott tapasztalatokra támaszkodtunk. Az iratokat párhuzamosan magyar nyelven is 
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elkészítettük az információ-hozzáférhetőség biztosítása/ösztönzése érdekében. A roma népesség 
nem beszéli a roma nyelvet, ezért ők az általuk a mindennapi kommunikáció során használt – akár 
román, akár magyar – nyelvet választhatják. 

A hat találkozó alkalmával a HACS-ok tagjainak részvételén túl a népesség más szegmenseinek 
a részvételét is biztosítottuk, és a reklámanyagok, valamint 1500 kérdőív terjesztésével aktívan 
bevontuk a térség népességét. A találkozón a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség, 
illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság képviselői is jelen voltak.

1. Az első találkozó. A program elindítása, a partnereknek történő bemutatása. Az első találkozóra 
Csíkkozmáson került sor 2010. 01. 28-án.

A következő témakörök kerültek megbeszélésre:

Részletek a 431.1 Projekt 3-as, folyamatban levő szakaszáról

A meghívottak tájékoztatása a LEADER megközelítésről

Sikeres példák bemutatása

A tevékenység sikeres volt, a partnerek információkhoz jutottak hozzá a Romániai LEADER prog-
ramról, a projektről, a projektben szereplő tervezett tevékenységekről és azok időtáblájáról.

2. A második találkozóra  2010. 02.17-18-án került sor, a találkozó célja a partnerség létesítése, a 
projektben részt vevő helyi szereplők mozgósítása volt. Két napos találkozó került megszervezésre, 
16 partner és szakértő részvételével. A találkozó helyszíne a Gyimes Völgye, témája a stratégiai 
tervezés volt. 

Csíkszépvíz, Csíkszentmihály, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok, Gyimesbükk községekből 16 
személyt hívtunk meg. 

A találkozó témája a Csíki-medence-i HACS Helyi Fejlesztési Stratégiája módszertanának a kidol-
gozása van. A tevékenység sikeres volt. Minden tevékenységet megterveztünk, kijelöltük a felelős 
személyeket, elosztottuk a feladatokat a projekt csapattagjai között. Megbeszélésre kerültek a ter-
vezési módszerek, a résztvevők egyetértettek abban, hogy a következő módszereket fogják alkal-
mazni: SWOT elemzés, probléma- és célkitűzés-tengelyek, kérdőíves adatfelvétel.

Elindult az alulról felfelé történő stratégiai tervezési tevékenység, különböző munkamódszerek, 
tervezési módszerek tesztelésére került sor (SWOT elemzés, probléma- és célkitűzés-tengelyek, 
animáció, interaktív kommunikáció stb.).

A problémák beazonosítására a problématengely-módszert alkalmaztuk, illetve tematikus munka-
csoportokban a radardiagnózist. A következő találkozó keretében a problématengelyeket célkitű-
zés-tengelyekké alakítottuk át. A célkitűzések prioritásának meghatározásához egy egyszerű kér-
dőívet használtunk, amelyet a 2. számú mellékletben mutatunk be.

3. A harmadik találkozó Kászonaltízen került megrendezésre. Ezen az eseményen helyi szereplők 
és a Kászoni-medence helyi erőforrásait ismerő tanácsadók is részt vettek, bekapcsolódtak a fej-
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lesztési folyamatba. Csupán Kászon és Alcsík területének feldolgozásával foglalkoztunk. A helyi 
szereplők aktív részvételével SWOT-elemzés készült a szóban forgó medence jellegéről. 

A prioritások kiválogatásának, megfogalmazásának, a találkozók során megfogalmazott problémák 
megoldását szolgáló intézkedések kijelölésének alapját a kérdőívet kitöltő 440 személy, véleménye 
képezte. A kérdőívek begyűjtése a HACS tagjainak közvetítésével, illetve postai úton történt. 

A kérdőívben projektötleteket is kértünk, így 181 projekt-típusba sorolva 814 projektötletet sikerült 
begyűjtenünk. A projektötletek és a csoportmunka, illetve a célkitűzés-tengely összevetése nyo-
mán 12 intézkedés fogalmazódott meg. 

1. sz. Ábra: Kitöltött és visszaküldött kérdőívek aránya községenként
Kitöltött és visszaküldött

29%

Kérdőívek aránya
71%

2. sz. Ábra: Leadott projektötletek száma községenként
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3. sz. Ábra: Projektötletek száma intézkedések szerint
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A harmadik találkozó alkalmával bemutatásra kerültek a kérdőívek és a stratégia, megbeszélésekre/
vitákra került sor, így a jelenlevőknek lehetősége volt hozzájárulni a végső változat kidolgozásá-
hoz. A stratégia részleteinek elkészült munkaváltozatait az érdeklődők rendelkezésére bocsájtottuk. 

A partnerek megoszlása a Helyi Akciócsoporton belül

A HACS-ok kiválasztásának eljárásmódja és időtáblája

Alkalmassági és kiválasztási feltételek (partnerség, területi egység, stratégia)

HACS-ok kiválasztása

A HACS keretében futó projektek kiválasztása, ezek irányvonalai

A 431-es intézkedés (431.2-es al-intézkedés) pénzügyi keretei

4. A negyedik találkozót Gyimesközéplokon szerveztük. A HACS találkozója volt.

5. Az ötödik találkozó. Gyimesbükkön került sor a javasolt Prioritások és intézkedések első be-
mutatására, ez lehetőséget kínált a tevékenységek átcsoportosítására vonatkozó javaslatok, észre-
vételek megfogalmazására. Bemutatásra került továbbá a HACS-ok esetében alkalmazható admi-
nisztratív-pénzügyi keretek leírása. 

6. A hatodik találkozóra Tusnádfürdőn került sor. Átvétel és elfogadás céljából bemutattuk a 
Helyi akciótervet, valamint a HACS kiválasztásához szükséges pályázati ügycsomó benyújtásának 
részleteit. 
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III. 2. A döntéshozó partnerség bemutatása

Partnerek leírása

ÖNKORMÁNYZATI PARTNEREK

Vezetéknév, név Intézmény Tisztsége Típus* /Megjegyzések

Székely Ernő Csíkszentkirály község Polgármester Helyi önkormányzat

Szentes Csaba Csíkmadéfalva község Polgármester Helyi önkormányzat

Ferencz Csaba Csíkpálfalva község Polgármester Helyi önkormányzat

Rácz Árpád Hidegségi Általános Iskola Igazgató Iskola

Kajtár Csaba
Csíkdánfalvi Petőfi Sándor 

Iskolaközpont Igazgató Iskola

Ferencz Tibor Csíkszépvíz község Polgármester Helyi önkormányzat

PARTNEREK - MAGÁNSZFÉRA

Vezetéknév, név Intézmény Tisztsége Típus* /Megjegyzések

Fazakas Zsuzsanna Comfazi KFT menedzser vállalkozás/INT??

Bogács Ervin Folemcom KFT adminisztrátor vállalkozás

Sófalvi József Olt ST KFT adminisztrátor vállalkozás

Bartalis Levente Bio-Milk KFT gazdasági igazgató vállalkozás

Kristóf Ilona
Csíkdánfalvi Népművészeti 

Szövetkezet adminisztrátor Szövetkezet

Racz Erzsébet Ercenter KFT adminisztrátor vállalkozás

Mészáros Csaba Aqua Energia S.A. adminisztrátor vállalkozás

Gál Levente Abeta KFT adminisztrátor vállalkozás

Deáky András Deáky CsV. ügyvezető igazgató vállalkozás

CIVIL SZFÉRA

Vezetéknév, név Intézmény Tisztsége Típus* /Megjegyzések

Rafain Zoltán Közbirtokosságok Szövetsége elnök CIV, közbirtokosság

Balog Imre
Csíkszentimrei Ifjúsági és Közművelődési 

Egyesület
elnök CIV, fiatalok

Bodó Dávid
Burgocom Krumplitermesztők Szövet-

sége
elnök CIV, termelők

Gergely András „Alcsík” Kistérségi Fejlesztési Társulás elnök CIV, Helyi Önk., INT, NGO

András Zoltán Asociaţia Kászon Egyesület elnök CIV
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Borboly Csaba Hargita Megyéért Egyesület képviselő CIV

László Lajos Csíkszentdomokosi Közbirtokosság elnök COMP

Panait Aurora Hajnal Serenitas Szociokulturális Egyesület titkár CIV

Szabó Kázmér Csorgó Egyesület elnök CIV

Dobos Rozália Szent Anna Nőegylet elnök CIV, nők

Gábor Tibor Felcsík Egyesület elnök CIV, Helyi Önk., INT, NGO

Mihók Péter Pogány-havas Kistérségi Társulás elnök CIV, Helyi Önk., INT, NGO

Mátéffy Mária Aranka Csíksomlyó Egyesület elnök CIV

Biró Mária Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület elnök CIV, fiatalok

Szőcs József
Borzsovai Szarvasmarha-tenyésztők 

Egyesülete
alelnök CIV, termelők

Zöld Ilona Dolna Egyesület elnök CIV

Lőrincz (Tompos) Izabella AKTIVITY Egyesület elnök CIV

Fikó Szilveszter
Asociaţia Gyimesfelsőloki Ifjúsági Szö-

vetség
elnök CIV

Gál Barna ARACS Közbirtokosság elnök Közbirt.

Nagy Galaczi Hajnal Csángó Gyerekekért Egyesület elnök CIV

A Helyi akcióterv megvalósítása érdekében szövetségbe lépő partnerek a LEADER módszer 
alapjait alkotó elvek szerint működő egyesületek révén már több mint tíz éve működnek együtt. A 

„Csík” LEADER Egyesület HACS partnerek önkormányzatok és közintézmények, civil szerveze-
tek és a magánszféra gazdasági szereplői.

A partnerség alapító tagjai:

 (I) Közszféra:

1. Csíkszentkirály Község Csíkszentkirály Község Önkormányzata révén, székhelye: 
Csíkszentkirály község, Fő utca 522. szám, képviselő: Székely Ernő, polgármester;

Madéfalva Község Madéfalva Község Önkormányzata révén, székhelye: Madéfalva község 
106. szám, képviselő: Szentes Csaba, polgármester;

Csíkpálfalva Község Csíkpálfalva Község Önkormányzata révén, székhelye: Csíkpálfalva 
Község 647. szám, képviselő: Ferencz Csaba, polgármester; 

Hidegségi Általános Iskola, székhelye: Gyimesközéplok község, Hidegség falu 1166. szám, 
képviselő: Rácz Árpád, igazgató;

Csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskolaközpont, székhelye: Csíkdánfalva község, Fő utca 784. 
szám, képviselő: Kajtár Csaba, igazgató;
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Csíkszépvíz Község Csíkszépvíz Község Önkormányzata révén, székhelye: Csíkszépvíz, 
Csíkszentmihály utca 7. szám, képviselő: Ferencz Tibor, polgármester; 

 (II) Magánszféra – gazdasági szereplők:

Comfazi KFT., székhelye: Csíkszentsimon község, Csíkcsatószeg falu 216. szám, képviselő: 
Fazakas Imre, menedzser;

Folemcom KFT., székhelye: Csíkszentlélek község, Fő utca 28. szám, képviselő: Bogács Er-
vin, adminisztrátor;

Olt ST KFT., székhelye: Csíkszentlélek község, Fenyő utca 20. szám, képviselő: Sófalvi Jó-
zsef, adminisztrátor;

Bio-Milk KFT., székhelye: Csíkkarcfalva község, Csíkjenőfalva falu, Kósa utca szn., képvise-
lő: Bartalis Levente, gazdasági igazgató;

Csíkdánfalvi Népművészeti Szövetkezet, székhelye: Csíkdánfalva község, Fő utca 28. szám, 
képviselő: Kristóf Ilona, adminisztrátor;

Ercenter KFT., székhelye: Csíkszentmárton község, Csíkcsekefalva falu 1. szám, képviselő: 
Tulit Erzsébet, adminisztrátor;

Aqua Energia R.T., székhelye: Csíkmadaras község, 193. szám, képviselő: Mészáros Csaba, 
adminisztrátor;

Abeta KFT. székhelye: Csíkmadaras község, 629. szám, képviselő: Gál Levente, adminisztrá-
tor;;

Deáky CsV., székhelye: Gyimesbükk, Fő utca 40. szám, Bákó megye, képviselő: Deáky And-
rás, ügyvezető igazgató.

 (III) Civil szféra:

Közbirtokosságok Szövetsége, székhelye: Csíkszentmárton község, Csíkcsekefalva falu 77. 
szám, képviselő: Rafain Zoltán, elnök;

Csíkszentimrei Ifjúsági és Közművelődési Egyesület, székhelye: Csíkszentimre község 587. 
szám, képviselő:  Balog Imre, elnök;

Burgocom Krumplitermesztők Szövetsége – Csík, székhelye: Csíkkozmás község 200. szám, 
képviselő:  Bodó Dávid, elnök;

„Alcsík” Kistérségi Fejlesztési Társulás, székhelye: Csíkszentmárton község, 40. szám, kép-
viselő: Gergely András, elnök;

Kászon Egyesület, székhelye: Kászonaltíz község 235. szám, képviselő: András Zoltán, elnök;

Hargita Megyéért Egyesület, székhelye: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, képviselő: Bor-
boly Csaba, elnök;

Csíkszentdomokosi Közbirtokosság, székhelye: Csíkszentdomokos község 464. szám, kép-
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viselő: László Lajos, elnök;

Serenitas Szociokulturális Egyesület, székhelye: Balánbánya, Források utca 3A tömbház, 15. 
lakrész, képviselő: Panait Aurora Hajnal, titkár;

Csorgó Egyesület, székhelye: Csíkkarcfalva község, Fő utca 240. szám, képviselő: Szabó Káz-
mér, elnök;

Szent Anna Nőegylet, székhelye: Csíkszenttamás község 682. szám, képviselő: Dobos Rozá-
lia, elnök;

Felcsík Egyesület, székhelye: Csíkszentdomokos község, Fő utca 507. szám, képviselő: Gábor 
Tibor, elnök;

Pogány-havas Kistérségi Társulás, székhelye: Csíkszereda, Szék utca 123. szám, képviselő: 
Mihók Péter, elnök;

Csíksomlyó Egyesület, székhelye: Csíkszereda, Szék utca 123. szám, képviselő: Mátéffy Má-
ria Aranka, elnök;

Vacsárcsi Ifjúsági és Kulturális Egyesület, székhelye: Csíkszentmihály község, Vacsárcsi 
falu 140. szám, képviselő: Biró Mária, elnök;

Borzsovai Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete, székhelye: Csíkszépvíz község, Borzsova 
falu 27. szám, képviselő: Szőcs József, alelnök;

ARACS Közbirtokosság, székhelye: Csíkpálfalva község, Csomortán falu 10. szám, képvise-
lő: Gál Barna, elnök;

Gyimesfelsőloki Ifjúsági Szövetség, székhelye: Gyimesfalsőlok község 537. szám, képviselő: 
Fikó Szilveszter, elnök;

Dolna Egyesület, székhelye: Csíkpálfalva község, Csíkdelne falu 20. szám, képviselő: Zöld 
Ilona, elnök;

AKTIVITY Egyesület, székhelye: Tusnádfürdő, Állomás utca 12. szám, B. lépcsőház, 1. eme-
let, 3. lakrész, Hargita megye, képviselő: Tompos Izabella, elnök;

Csángó Gyerekekért Egyesület, székhelye: Csíkszereda, Villanytelep utca 3. szám, 9. lakrész, 
képviselő: Nagy Galaczi Hajnal, elnök.
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Az Egyesület célkitűzései:

a) integrált vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása és megvalósítása a helyi szükségletek és 
endogén kapacitások alapján;

b) projektek kidolgozása és megvalósítása az Európai Unió Tanácsának EK/1698/2005 szá-
mú Bizottsági Rendeletének 4-es tengelye keretében;

c) a stratégia keretében támogatásban részesítendő projektek kiválogatása, kiválasztási kri-
tériumok meghatározása a helyi fejlesztési stratégiák specifikus prioritásainak megfelelően;

d) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVF) keretében kiírásra kerülő projektekben részt venni 
kívánó jogi és fizikai személyek felkészítése, támogatása;

e) az innováció ösztönzése, a hagyományos know-how formáinak modernizálása vagy új 
megoldások keresése a tartós vidéki problémák megoldása érdekében;

f) a PPP (állami-magán partnerség) ösztönzését elősegítő tevékenységek;

g) a helyi erőforrások kiegyensúlyozott hasznosításának támogatása;

h) a sokféle és számos tevékenységet, valamint alternatív jövedelmi formákat létrehozó gaz-
dasági tevékenységek változatosságának növelése;

i) a helyi szükségletekre és erősségekre alapozó helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása kap-
csán a fő célkitűzések ötvözése – versenyképesség, környezet és életminőség/diverzitás a he-
lyi természeti és kulturális értékek megőrzése és javítása érdekében, befektetések ösztönzése, 
szakmai szolgáltatások, turizmus és megújuló energiaforrások támogatása;

j) az EU EK/1698/2005 Bizottsági Rendeletének III. tengelye alapján tevékenységek és pro-
jektek megvalósítása a következő területeken:

a. a vidéki gazdaság diverzifilálásának növelése, elsősorban:

i. nem mezőgazdasági tevékenységek kialakítása;

ii. kisvállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása a vállalkozói szellem 
ösztönzése és a gazdasági szektor megerősítése érdekében;

iii. turisztikai tevékenységek támogatása;

b. az életminőség javítása vidéki környezetben, elsősorban:

i. alapszolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság számára;

ii. a falvak renoválása és fejlesztése;

iii. a vidéki örökség megőrzése és értékesítése;
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c. a 3-as tengely hatáskörébe tartozó területeken gazdasági ügynökök képzése és tájékozta-
tása;

d. a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásához és megvalósításához szükséges képességek 
elsajátítását célzó intézkedések, animációs tevékenység.

A célkitűzések elérése és megvalósítása érdekében az Egyesület keretében a következő tevékeny-
ségekre kerül sor: 

a) integrált helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és megvalósítása;

b) a személyzet felkészítése integrált helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és megvalósítá-
sa érdekében, tájékoztatás az elkészített stratégiákról;

k) vidékfejlesztési tevékenységekről szóló információ gyűjtése, elemzése és terjesztése;

l) vidékfejlesztési sikeres történetek gyűjtése, terjesztése és megszilárdítása;

m) szakértői hálózat kiépítése és animálása a tudástranszfer ösztönzésére és a vidékfejlesztési 
politika megvalósításának és kiértékelésének támogatására;

n) találkozók, konferenciák, megbeszélések, kerekasztalok és műhelymunkák szervezése;

o) kommunikációs szessziók szervezése a munkálatok, tanulmányok és a kidolgozott straté-
giák bemutatására;

p) tapasztalatcserék és képzések szervezése;

q) belföldi és európai találkozókon való részvétel;

r) saját kiadványok szerkesztése;

s) kapcsolatok kiépítése más hazai és külföldi fizikai vagy jogi személyekkel, amelyek le-
hetővé teszik különböző, ezen a területen tevékenykedni kívánó szervezetek létrehozásában 
való részvételt;

t) projekt-kiírások;

u) pályázók támogatása;

v) a beadott pályázatok ellenőrzési, elbírálási folyamatának megszervezése;

w) a projektek monitorizálása;

x) egyéb, a Közgyűlés által meghatározott formák és eszközök, a törvényes keretek között. 
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21. számú Táblázat
Szervezettípusok Partnerek száma

Közintézmények 6

Civil szervezetek 20

Magánvállalkozások 9

Összesen 35

4. számú Ábra. A Csík HACS összetétele

Közintézmények

Civil szervezetek

Vállalkozások

A Csík LEADER Egyesület létrehozása és működése

Az Egyesület vezető, adminisztratív és ellenőrző szervei a következők:

1. Közgyűlés;

2. Igazgatótanács;

3. Cenzor;

4. Projekteket kiválasztó bizottság;

5. Műszaki apparátus.

1. A Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület tanácsadó vezető szerve, amelyet az egyesületi tagok összessége al-
kot és amelynek hatáskörei a következők:

 a)  elfogadja a HACS stratégiáját és általános célkitűzéseit;

 b)  kijelöli és visszavonja a választási tanács tagjait;
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c) meghatározza az Egyesület stratégiáját és célkitűzéseit;

d) jóváhagyja a költségvetést és a pénzügyi mérleget;

e) megválasztja és visszavonja az Igazgatótanácsot;

f) megválasztja és visszavonja a cenzort, illetve a cenzorbizottság tagjait;

g) fiókintézményeket, kirendeltségeket, munkapontokat hoz létre az országban és külföldön;

h) megváltoztatja a alapító okiratot és az alapszabályzatot;

i) feloszlatja és felszámolja az Egyesületet, számbaveszi a felszámolás után maradt javakat;

j) az Igazgatótanács javaslata alapján jóváhagyja az iratkozási illeték, valamint a tagok által 
befizetendő évi tagsági díj mértékét;

k) bármilyen más, a statutum által rögzített, a Közgyűlés által meghatározott feladatok.

A Közgyűlés évente egyszer űl össze, illetve ahányszor szükség, soronkívüli gyűlésen.

A Közgyűlés állandó ellenőrzési joggal rendelkezik az Igazgatótanács, a cenzor, a Projekteket 
elbíráló bizottság és a Műszaki apparátus felett.

A Közgyűlést az Igazgatótanács elnöke révén az Igazgatótanács hívja össze, illetve összehívható 
az Egyesület tagjai legalább egyharmadának írásos és indokolt kérése alapján. 

A Közgyűlés összehívása írásban történik legalább tíz naptári nappal a gyűlés időpontja előtt. 
Tartalmaznia kell az gyűlés helyszínét és időpontját, illetve napirendjét.

Ahhoz, hogy a Közgyűlés törvényesen működhessen, az első, megalakuló gyűlésen az Egyesület 
tagjainak kétharmadának jelenléte szükséges.

Ha nincs meg a megfelelő kvórum, az előző időponttól számított legfeljebb öt napon belül egy má-
sodik összehívásra kerül sor, amikor a létszámtól függetlenül, a jelenlevők többségi szavazatával 
hozhat határozatot a Közgyűlés.

A Közgyűlésben minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.

A Közgyűlés határozatokat fogad el a jelenlevő tagok többségi szavazata nyomán, szavazategyen-
lőség esetén pedig az Igazgatótanács Elnökének szavazata dönt. 

A Közgyűlésen elhangzó beszélgetéseket és határozatokat a gyűlés titkára, aki az Egyesület egyik 
tagja, jegyzökönyv-nyilvántartóban rögzíti.

(4) A jegyzőkönyv-nyilvántartót az Egyesület székhelyén tárolják.

(5) A jegyzőkönyvet a gyűlés minden résztvevője aláírja, és minden tagot értesítenek róla.
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(6) A Közgyűlés által a törvény, az alapítási okirat és a statutum keretei között meghozott határo-
zatok kötelező érvényűek azokra a tagokra is, akik nem vettek részt a Közgyűlésen, illetve akik a 
határozat ellen szavaztak.

Az a tag, vagy az illető képviselője, aki a Közgyűlés által megvitatásra kerülő valamely kérdésben 
vagy a vezetői testület bármely döntésében személyesen vagy házastársán, illetve rokonai (IV. fo-
kig) révén érintett, nem vehet részt a szavazáson. 

Az az egyesületi tag, aki megszegi az (1)-es bekezdés rendelkezéseit, felel az Egyesületnek okozott 
károkért abban az esetben, amennyiben szavazata nélkül nem valósult volna meg az érvényes sza-
vazáshoz szükséges többségi döntés.

2. Igazgatótanács

Az Igazgatótanács az a vezetőszerv, amely biztosítja a Közgyűlés által hozott határozatok vég-
rehajtását. Az Igazgatótanács tagjait általában a Közgyűlés keretében, a tagok képviselői közül 
választják. Az Igazgatótanács tagjai lehetnek az Egyesületen kívüli személyek is, összetételének 
legfejjebb egynegyed részében.

Az Igazgatótanácsot 9 tag alkotja, akiket a Közgyűlés 5 éves mandátummal nevez ki. Az Igazga-
tótanács köteles a lehető legnagyobb mértékben biztosítani a szerven belül az Egyesület összes 
tagjának reprezentativitását.

(3) Az Igazgatótanács egy elnökből, egy alelnökből, egy titkárból és 6 tagból áll.

(4) Az elnököt az Igazgatótanács tagjai választják.

(5) Az Igazgatótanács minden tagja egy szavazati joggal rendelkezik.

(6) Az Igazgatótanács tagjainak mandátuma a megválasztási időtartam lejárta előtt felmondás, el-
halálozás, visszavonás miatt szűnhet meg, valamint abban az esetben, ha a jogi személy, amelyet 
képvisel, elveszíti Egyesületi tagsági minőségét, illetve amennyiben valamely Egyesületi tag kép-
viselőjének a Közgyűlés visszavonja vagy más módon megszünteti képviselői minőségét.

Az Igazgatótanács hatáskörei a következőek:

a) bemutatja a Közgyűlésnek az előző időszakra vonatkozó tevékenységi beszámolót, a bevéte-
leket és kiadásokat tartalmazó pénzügyi költségvetés végrehajtását, a könyvelési mérleget, a be-
vételek és kiadások költségvetésének projekttervét és az Egyesület programjainak projekttervét;

b) az Egyesület nevében és javára jogi aktusokat hajt végre;

c) jóváhagyja az Egyesület szervezeti felépítését és személyzeti politikáját, amennyiben a 
statutumban nincs másképpen rögzítve;

d) bármilyen más, a statutumba foglalt vagy a Közgyűlés által meghatározott feladat végrehaj-
tása.



117

(1) Az Igazgatótanács havonta űl össze, a tagok 2/3-ának jelenlétében döntésképes, határozatokat 
fogad el a jelenlevő tagok többségi szavazata nyomán, szavazategyenlőség esetén pedig az Elnök 
szavazata dönt.

(2) A megbeszélések tartalmát és a határozatokat az Igazgatótanács titkára jegyzökönyv-
nyilvántartóban rögzíti, amelyet az Egyesület székhelyén tárolnak.

(3) A jegyzőkönyvet a gyűlés minden résztvevője aláírja, és az Egyesületi tagok kérésére minden 
tagot értesítenek ezekről.

(4) A 22.-es cikkely rendelkezéseit megfelelő módon kell alkalmazni.  

(5) Az Igazgatótanács elnöke képviseli az Egyesületet belföldi és külföldi fizikai és jogi személyek-
kel szemben.

(6) Az Igazgatótanács elnöke vezeti az Egyesület Közgyűlésének munkálatait és az Igazgatótanács 
munkálatait, valamint biztosítja az Egyesület vezetését, nyomon követve a Közgyűlés és az Igaz-
gatótanács határozatainak betartását. 

(7) Amennyiben az elnök nem tud eleget tenni az alapszabályzat szerinti kíváltságainak, feladatait 
az Egyesület alelnöke veszi át.

3. A Cenzor

Az Egyesület pénzügyi ellenőrzését egy cenzor biztosítja, amelyet a Közgyűlés 5 éves mandátumra 
választ/nevez ki.

Amennyiben az utolsó Közgyűlés ülésének időpontjáig az Egyesületi tagok száma meghaladja a 
100-at, a külső pénzügyi ellenőrzést háromtagú cenzori bizottság köteles ellátni.

Az Igazgatótanács tagjai nem lehetnek cenzorok.

A cenzori bizottság legalább egy tagja bejegyzett vagy szakképzett könyvelő kell legyen, a törvény 
értelmében.

A Cenzor hatáskörei a következőek:

a) ellenőrzi az Egyesület vagyonának az igazgatását;

b) ellenőrzi az alapszabályatban foglalt feltételek betartását a Közgyűlésen való jelenlét és sza-
vazás tekintetében;

c) ellenőrzi az Egyesület leltárát, jegyzőkönyvi nyilvántartást vezet a megállapításokról;

d) az ellenőrzés eredményei alapján jelentéseket készít és mutat be a Közgyűlésnek a tevékeny-
ségről, az Egyesület vagyonkezeléséről;

e) részt vehet az Igazgatótanács ülésein, de nincs szavazati joga;

f) betölt bármilyen más, a Közgyűlés által megszabott hatáskört. 
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4. Pályázatelbíráló bizottság

(a) Minden bizottságot 15 személy alkot (a partnerségben részt vevő hatóságok és szervezetek 
képviselői és 15 helyettes tag) 

(b) A döntéshozásban a gazdasági és társadalmi partnerek, valamint a civil társadalom egyéb kép-
viselői a helyi partnerség 70%-át alkotják, az esetleges városokhoz tartozó szervezetek pedig, akik-
nek felelősségébe tartozik a szomszédságukban levő vidéki térség is – megyei tanácsok, prefektusi 
hivatalok, helyi önkormányzatok, képzési intézmények, konzultációs szolgáltatások stb. – aránya 
nem haladhatja meg a 25%-ot.

(c) Amennyiben egy elbírálás előtt álló projekt a bizottság valamely tagjának a pályázata, az illető 
személy (szervezet) nem gyakorolhatja szavazati jogát és nem vehet részt az adott bizottsági ülésen.
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5. Műszaki apparátus

(1) A műszaki apparátus az Egyesület végrehajtó személyzetéből áll. Saját célkitűzéseinek meg-
valósítása érdekében a Közgyűlés létrehoz egy műszaki apparátust, amelyet az Egyesület saját 
pénzügyi erőforrásaiból tart fenn.

(2) Az Egyesület személyzetét a műszaki apparátus keretében munkaszerződéssel vagy szolgáltatói 
szerződéssel lehet alkalmazni, határozatlan vagy meghatározott időtartamra, a vonatkozó törvé-
nyes keretek betartásával. A személyzet létszámáról és az alkalmazás feltételeiről a Közgyűlés dönt.

(3) A végrehajtó személyzet tagjai a következő feladatokat láthatják el:

a) Adminisztrációs felelős – koordonálja a HACS tevékenységét úgy szervezeti, mint a munkaeljá-
rások betartásának szempontjából;

b) Pénzügyi felelős – könyvelő – a HACS pénzügyi-könyvelési számvitelének felügyelete és el-
lenőrzése;

c) Animátorok – animációs tevékenységet végeznek a HACS tevékenységeinek promoválása ér-
dekében;

d) Műszaki személyzet – a HACS tevékenységeinek összetettsége függvényében meghatározott 
számú alkalmazott feladata lesz a megvalósítandó projektek ellenőrzése és kiválasztása;

e) Külső tanácsadók – a HACS tevékenységeinek megfelelő módon történő lezajlás érdekében, a 
szükségletek függvényében. 
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VI. RÉSZ: A HACS FELÉPÍTÉSE

Emberi erőforrások – animálás - kommunikáció

Az animációs csoport leírása

A HACS keretében a következő tevékenységekre kerül sor:

a) Tájékoztatás

b) pályázati kiírások;

c) a pályázók támogatása;

d) a beadott pályázatok ellenőrzési, döntési folyamatának megszervezése;

e) a projektek monitorizálása.

A Műszaki apparátushoz tartozó személyzet munkaköri leírásai

Az adminisztrációs felelős – az Egyesület ügyvezető igazgatójának – munkaköri leírása 

Munkakör megnevezése Adminisztrációs felelős – az Egyesület ügyvezető igazgatója

A munkakör célja

Hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához, elsősorban a LEADER program te-
vékenységeinek sikeres véghezviteléhez, főként amelyek a HACS keretében megvalósítandó 
projektekhez kapcsolódnak:

−	 Tájékoztatás

−	 Projektek kidolgozásának támogatása

−	 Projektkiírások

−	 Projektek kiválasztása

−	 Döntéshozás

−	 Monitorizálás

−	 Archiválás
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A munkakörre jellemző 

felelősségek, feladatok, 

tevékenységek és cselekvések 

Közvetítőként működik az Egyesület és a specifikus célcsoportok között, felelősséggel tar-
tozik ezekért, információkat forgalmaz, amelyek lehetővé teszik a célcsoportok számára az 
Egyesület által promovált politikák megértését. 
Üzeneteket fogalmaz meg, információs anyagokat készít és/vagy mutat be. 
Közvetlenül részt vesz a lakosságnak és a térségi fejlesztésben részt vállaló szereplőknek szánt, 
a HACS  megfelelő működésével kapcsolatos Kommunikációs és tájékoztató tevékenységekben 
és a helyi fejlesztési stratégiába foglalt minden tevékenység megvalósításában: 

−	 találkozók – tematikus konferenciák,

−	 ad-hoc szemináriumok,

−	 munkacsoportok,

−	 hirdetmények, publikációk

−	 adatbázisokhoz való hozzáférés,

−	 anyagok kidolgozása, terjesztése, média stb.

Hierarchikus viszonyok: 
Alárendelődik az Igazgatótanácsnak
Felettese a Műszaki apparátus részét képező személyzetnek 

Helyettese: Az Igazgatótanács által kijelölt személy 

Munkaviszonyok:

Hivatali:
A szervezet szintjén megfogalmazza és megvalósítja az elsődleges fontosságú folyamatok 
szervezéséhez és lezajlásához szükséges  általános fontosságú eljárásokat. Ennek érdekében 
kapcsolatot tart: az állandó alkalmazottakkal, a szerződéses alkalmazottakkal és a külső 
szakértőkkel. 

Képviseleti: 
Képviseli a szervezetet a szakmai ellenőrző bizottságokkal, a beszállítókkal, a kliensekkel 
szemben. 

A munkakör ellátásához szükséges 

képesítések:

Az Ms Office termékcsalád (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Project vagy 
ezzel egyenértékű) felhasználói szintű ismerete.
Valamely EU-s belső munkanyelv (angol/francia/német) középszintű ismerete (olvasás/írás/
beszéd). 
A román és magyar nyelv felsőszintű ismerete. 

A tevékenységi területhez 

kapcsolódó ismeretek:

Az EU kohéziós politikája és Közös Agrárpolitikája
A LEADER megközelítés
Az európai pénzügyi alapok alapelvei
Projekt Ciklus Management
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
LEADER kifizetések jóváhagyásához Pályázati útmutató és Eljárási kézikönyv
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Feladatmegoldási módszerek 

ismerete:

Projekt Ciklus Management
A vidékfejlesztéshez kapcsolódó vizuális identitás és kommunikáció alapelvei
Megfelelő szervezeti légkör biztosítása

Személyközi kapcsolatok:
Motivációs eszközök kifejlesztése az alárendeltségébe tartozó személyzet részére
Olyan kommunikációs és kezdeményezés-ösztönző légkör kialakítása, amely hozzájárul a 
kijelölt célok eléréséhez.

Konfliktushelyzetek
Tárgyalás, közvetítés és békítő beavatkozás a személyközi kapcsolatokban kialakuló kon-
fliktushelyzetekben 

Munkaritmus és tervezés
Részt vesz az alárendeltségébe tartozó munkatársak munkaköri leírásainak kidolgozását és 
aktualizálását célző programokon
Időszakosan kiértékeli az alárendeltségébe tartozó manager-ek tevékenységét

Szakmai tapasztalat: Legalább 5 év 

A munkakör betöltéséhez 

szükséges végzettség:
Mesteri képzéssel egyenértékű felsőfokú végzettség 

Fizetés és előlépési feltételek:  A 2011-2015-ös megvalósítási időtartamra havi 4,500 RON 

A pénzügyi felelős – könyvelő munkaköri leírása

Munkakör megnevezése Pénzügyi felelős - könyvelő

A munkakör célja
Hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához, elsősorban a LEADER program tevékeny-
ségeinek sikeres véghezviteléhez.

A munkakörre jellemző 

felelősségek, feladatok, 

tevékenységek és cselekvések 

A könyvelés megszervezése és ellenőrzése, a pénzügyi akdták kezelése az EU-s előírásoknak 
és a hatályban levő gazdasági jogszabályoknak megfelelően;

Az iroda fizetésekre, társadalombiztosításokra, személyzetcserére, alkalmazásokra, előlép-
tetésekre, áthelyezésekre, az Egyesületből való kilépésekre vonatkozó tevékenységeihez 
szükséges dokumentáció nyilvántartása;

Munkakönyvek nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységek felügyelete, iratok, munka- és 
szolgáltatói szerződések bejegyeztetése a Területi Munkaügyi Hivatalnál, betegszabadságok, 
jelenléti ívek nyilvántartása, nyugdíjazási dossziék pontos kitöltésének ellenőrzése a hatályos 
törvényeknek megfelelően;

Hierarchikus viszonyok és 

munkaviszonyok:

Adminisztrációs felelős – az Egyesület ügyvezető igazgatója
Hivatali: kapcsolatot tart az állandó alkalmazottakkal, a szerződéses alkalmazottakkal és a 
külső szakértőkkel.

A munkakör ellátásához 

szükséges képesítések:

Az Ms Office termékcsalád (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Project vagy 
ezzel egyenértékű) felhasználói szintű ismerete.
Valamely EU-s belső munkanyelv (angol/francia/német) középszintű ismerete (olvasás/írás/
beszéd). 
A román és magyar nyelv felsőszintű ismerete. 



123

A tevékenységi területhez 

kapcsolódó ismeretek:

Az európai pénzügyi alapok alapelvei
Projekt Ciklus Management
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
LEADER kifizetések jóváhagyásához Pályázati útmutató és Eljárási kézikönyv

Szakmai tapasztalat: Legalább 5 év

A munkakör betöltéséhez 

szükséges végzettség:
Gazdasági felsőfokú végzettség és hivatásos könyvelői vizsga 

Fizetés és előlépési feltételek: Havi 3.300 RON a megvalósítási időszakra 
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Munkaköri leírás - Animátor

Munkakör megnevezése Animátor

A munkakör célja
Animációs tevékenységek a HACS és az Egyesületi tagok tevékenységeinek támo-
gatása érdekében 

A munkakörre jellemző felelősségek, 

feladatok, tevékenységek és cselekvések 

Az animátor közvetítőként működik az Egyesület és a specifikus célcsoportok között, 
felelősséggel tartozik ezekért, információkat forgalmaz, amelyek lehetővé teszik a 
célcsoportok számára az Egyesület által promovált politikák megértését. 
Üzeneteket fogalmaz meg, információs anyagokat készít és/vagy mutat be. 
Közvetlenül részt vesz a lakosságnak és a térségi fejlesztésben részt vállaló szereplők-
nek szánt, a HACS  megfelelő működésével kapcsolatos Kommunikációs és tájékoztató 
tevékenységekben és a helyi fejlesztési stratégiába foglalt minden tevékenység meg-
valósításában: 

−	 találkozók – tematikus konferenciák,

−	 ad-hoc szemináriumok,

−	 munkacsoportok,

−	 hirdetmények, publikációk

−	 adatbázisokhoz való hozzáférés,

anyagok kidolgozása, terjesztése, média stb.

Hierarchikus viszonyok: Felettese: Adminisztrációs felelős – az Egyesület ügyvezető igazgatója

Helyettese: Az adminisztrációs felelős – az Egyesület ügyvezető igazgatója által kijelölt személy. 

Munkaviszonyok:
Kapcsolatot tart fenn a HACS körzetéhez tartozó aktorokkal. Kapcsolatot tart: az 
állandó alkalmazottakkal, a szerződéses alkalmazottakkal és a külső szakértőkkel.

A munkakör ellátásához szükséges 

képesítések:

Az Ms Office termékcsalád (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access,Publisher, Pro-
ject vagy ezzel egyenértékű) felhasználói szintű ismerete.
Valamely EU-s belső munkanyelv (angol/francia/német) középszintű ismerete (olva-
sás/írás/beszéd). 
A román és magyar nyelv felsőszintű ismerete. 

A tevékenységi területhez kapcsolódó 

ismeretek:
Általános ismeretek az EU-ról és a fejlesztési politikákról, elsősorban a Közös Agrár-
politikáról és a LEADER megközelítésről. 

Feladatmegoldási módszerek ismerete:
Arhiválási műveletek. 

Alapvető protokoll fogalmak. 

Személyközi kapcsolatok:
Hozzájárul egy nyitott, átlátszó kommunikációs légkör kialakításához és fenn-
tartásához. 

Konfliktushelyzetek
Tárgyalás, közvetítés és békítő beavatkozás a személyközi kapcsolatokban kialakuló 
konfliktushelyzetekben
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Munkaritmus és tervezés
Részt vesz az alárendeltségébe tartozó munkatársak munkaköri leírásainak kidol-
gozását és aktualizálását célző programokon
Időszakosan kiértékeli az alárendeltségébe tartozó manager-ek tevékenységét

Szakmai tapasztalat: Legalább 5 év 

A munkakör betöltéséhez szükséges 

végzettség:
Mesteri képzéssel egyenértékű felsőfokú végzettség 

Fizetés és előlépési feltételek:  Havi 3.400 RON a megvalósítási időtartamra

Munkaköri leírás – műszaki szakértő

Munkakör megnevezése Műszaki szakértő

A munkakör célja

Hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához, elsősorban a LEADER program 
tevékenységeinek sikeres véghezviteléhez, főként amelyek a HACS keretében megva-
lósítandó projektekhez kapcsolódnak:

−	 Tájékoztatás
−	 Projektek kidolgozásának támogatása
−	 Projektkiírások
−	 Projektek kiválasztása
−	 Döntéshozás
−	 Monitorizálás
−	 Archiválás

A munkakörre jellemző felelősségek, 
feladatok, tevékenységek és cselekvések 

Közvetlenül részt vesz a projektek megvalósítási tevékenységeiben a HACS keretében:

Operatív döntéshozás a projektek megvalósításáról (vagy a problémák feltárása);

A projekt napi szintű ügyintézése;

Operatív és korrekt erőforráskezelési eljárások végrehajtása;

A komponensek tevékenységei közötti koordonáció elősegítése;

A projekt megvalósításainak és eredményeinek monitorizálása és időben történő 
jelentése;

A projekt tartalmáról és eredményeiről szóló tájékoztatókat a legfelső döntéshozók 
rendelkezésére bocsájtják. 

Hierarchikus viszonyok: Felettese: Adminisztrációs felelős – az Egyesület ügyvezető igazgatója

Helyettese: Az adminisztrációs felelős – az Egyesület ügyvezető igazgatója által kijelölt személy. 

Munkaviszonyok:
Kapcsolatot tart fenn a HACS körzetéhez tartozó aktorokkal. Kapcsolatot tart: az ál-
landó alkalmazottakkal, a szerződéses alkalmazottakkal és a külső szakértőkkel.
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A munkakör ellátásához szükséges képe-
sítések:

Az Ms Office termékcsalád (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access,Publisher, Pro-
ject vagy ezzel egyenértékű) felhasználói szintű ismerete.
Valamely EU-s belső munkanyelv (angol/francia/német) középszintű ismerete (olva-
sás/írás/beszéd). 
A román és magyar nyelv felsőszintű ismerete. 

A tevékenységi területhez kapcsolódó 
ismeretek:

Általános ismeretek az EU-ról és a fejlesztési politikákról, elsősorban a Közös Agrárpo-
litikáról és a LEADER megközelítésről. 

Feladatmegoldási módszerek ismerete:
Archiválási műveletek. 

Alapvető protokoll fogalmak. 

Személyközi kapcsolatok:
Hozzájárul egy nyitott, átlátszó kommunikációs légkör kialakításához és fenntartásá-
hoz. 

Konfliktushelyzetek
Tárgyalás, közvetítés és békítő beavatkozás a személyközi kapcsolatokban kialakuló 
konfliktushelyzetekben

Munkaritmus és tervezés
Részt vesz az alárendeltségébe tartozó munkatársak munkaköri leírásainak kidolgo-
zását és aktualizálását célzó programokon
Időszakosan kiértékeli az alárendeltségébe tartozó manager-ek tevékenységét

Szakmai tapasztalat: Legalább 5 év 

A munkakör betöltéséhez szükséges 
végzettség: Mesteri képzéssel egyenértékű felsőfokú végzettség 

Fizetés és előlépési feltételek:  Havi 3.600 RON a megvalósítási időtartamra

A program megvalósításához hozzájáruló partner-struktúrák (polgármesteri hivatalok, helyi 
önkormányzatok, iskolák, kistérségi társulások) emberi erőforrásainak bemutatása. 

A partnerkapcsolatok és a projektmenedzsment terén felhalmozott tapasztalatoknak köszönhetően 
a Helyi Akciócsoport tagjai rendelkeznek a Helyi Akcióterv megvalósításához szükséges emberi 
erőforrásokkal. A három kistérségi társulás egy-egy kapcsolattartó személyt nevez ki, aki felelős 
a HACS műszaki apparátusával történő hatékony kommunikációért. A lakosság és az érdekeltek 
tájékoztatását, a velük történő kommunikációt, ezek átláthatóságának megőrzése és monitorizálása 
érdekében, kizárólag a HACS műszaki apparátusa végzi. 

2. Ábr a
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A HACS területét alkotó minden polgármesteri hivatal kinevez egy kapcsolattartó személyt, akik 
felelősek az illető polgármesteri hivatalok és a HACS közötti kommunikáció elősegítéséért. 

Az anyagi erőforrások leírása

A LEADER Egyesület székhelye a Csíksomlyó Egyesület adminisztratív székhelyén van, a 
Csíkszereda, Csíksomlyó, Szék út. 123 szám alatt, telekkönyvi száma 1344, helyrajzi száma 252, 
amelyből a LEADER Egyesület egy 73,9 m2-es felületet használ ingyenes haszonkölcsön szer-
ződéssel. Az irodahelyiségek bérelt és beszerelt betörés- és tűzvédelmi felszereléssel látjuk el. A 
HACS működéséhez szükséges ergonómikus berendezést és felszereléseket megfelelőképpen, 
közbeszerzés vagy bérlés útján biztosítjuk.

B1: Irodahelyiség a műszaki apparátus részére

B2: Irodahelyiség ügyfélfogadásra

B3: Irodahelyiség a titkárság és az archívum részére
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A Műszaki apparátus működéséhez szükséges IT erőforrások és immateriális javak

– 5 laptop a saját személyzet részére

– 1 multifunkcionális, A3-as fénymásoló, percenként minimum 60 oldalas másolási sebesség

– 1 tartalék fénymásoló, multifunkcionális, fehér-fekete, A4-es, 25 oldal/perces másolási sebes-
ség 

– 1 digitális fényképezőgép

– 1 fax-vonal

– nagysebességű internet + tartalék hálózat

– videoprojektor + 1 rögzített és 1 mozgatható vetítőképernyő 

– 5 mobiltelefon

– 1 számítógép, Szerver

– A szükséges licenszek (beleértve a vírusvédőt, tűzfalat, valamint román és magyar nyelvű he-
lyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzőt) 

– Bútorzat, kazán

Nem rendelkezünk ugyan modernül berendezett és felszerelt irodákkal, de a szerződés lejárásá-
nak határidejéig, illetve a költségek visszatérítéséig a szomszéd irodákat fogjuk használni, amelyek 
egyike a Csíksomlyó Egyesület, másika a Pogány-havas Kistérségi Társulás tulajdona, mindkét 
szervezet a HACS tagja. A csatolt fényképeken az Akcióterv kidolgozási folyamatának egyik mo-
mentumát láthatjuk, amelyre az említett irodában került sor. Mindaddig, amíg sikerül beszereznünk 
a szükséges felszereléseket, a létező felszereléseket fogjuk használni, illetve a három kistérségi 
társulástól (melyek mindegyike a HACS tagja) kölcsönzött/bérelt felszereléseket. 
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A HACS évi indikatív költségvetése 

Sor-
szám.

Megnevezés ME Darabár Mennyiség Összesen ÁFA

„A” Komponens: 1.674.560 136.934,4

1
Fizetések, egyéb, a HACS személyzetének történő 

kifizetések;
hónap 18.400 60 1.104.000  

2
Szakértők fizetése és egyéb, a helyi fejlesztési stratégia 

megvalósításához szükséges szakszolgáltatások 

költségei;

év 55.000 5 275.000 66.000

3 Helyiség bérleti díja; 9.600 5 48.000 11.520

4
Irodai és elektromos felszerelések és más, a HACS-ok 

tevékenységéhez szükséges felszerelések bérleti/

beszerzési díja;

készlet 0 0 0 0

5 Találkozók szervezésének költségei; év 9.200 5 46.000 11.040

6
Kommunikációs költségek (telefon, internet, posta és 

postai szolgáltatások), szállítás és közköltség (fűtés, 

villany stb.);

év 0 5 177.900 42.696

7
Az országos és európai vidékfejlesztési hálózatok 

rendezvényein, szemináriumokon való részvételek 

költségei. 

év 4.732 5 23.660 5.678

„B” Komponens év 69.740 16.738
8 Térségi elemzések év 3.500 5 17.500 4.200

9
A helyi fejlesztési stratégiáról szóló információk 

terjesztését célzó intézkedések 
év 0 0 50.050 12.012

10
A helyi fejlesztési stratégia megvalósításába bevont 

személyzet felkészítése/képzése 
év 100 5 500 120

11 Promóciós események év 130 5 650 156
12 Helyi vezetők felkészítése, képzése év 208 5 1.040 250

ÖSSZESEN 1.744.300 153.672
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A pénzügyi folyamat szakaszai

1. A kiválasztás után az Irányító Hatóság (IH) írott értesítést küld a HACS-nak arról, hogy 
pozitív elbírálásban részesültek (és így megkapták támogatási határozatot) vagy negatív elbírá-
lásban. Az IH értesíti a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökséget a kifizetések enge-
délyezéséről. 

2. A HACS és a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség közötti szerződés aláírása

Különleges szabályok a működési költségek terén:

3. A HACS költségeket termel

4. A HACS a működési költségek fedezésére (háromhavonta) kifizetési kérélmeket nyújt be a 
Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség Regionális Központjához (VFHKÜ REGI-
ONÁLIS KÖZPONTJA)

5. A VFHKÜ REGIONÁLIS KÖZPONTJA a terepen ellenőrzi a HACS költségeit (eseten-
ként) 

6. A VFHKÜ REGIONÁLIS KÖZPONTJA ellenőrzi a kifizetési kérelmet tartalmazó dosszié 
támogathatóságát és engedélyezi a kifizetést (kiállítja a kifizetési igazolást) 

7. A Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség kifizeti a HACS-nak a közösségi tá-
mogatásból támogatható költségeket. 

Különleges szabályok animálási és képzési költségek terén: 

3. A HACS minden projekt esetében külön benyújtja a VFHKÜ REGIONÁLIS 
KÖZPONTJÁhoz az első elszámolási jelentést és a kifizetési ütemtervről szóló nyilatkozatot 
(legtöbb 3 kifizetési részlet) 

4. A VFHKÜ REGIONÁLIS KÖZPONTJA jóváhagyja az első jelentést/elszámolást 

5. Projekttevékenységek elindítása

6. A Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség területi szervei a terepen ellenőrzik a 
HACS-ot

7. A HACS benyújtja az időszaki vagy záró jelentést/elszámolást a VFHKÜ REGIONÁLIS 
KÖZPONTJA részére
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8. A VFHKÜ REGIONÁLIS KÖZPONTJA elfogadja az időszaki/záró jelentést/elszámolást 

9. A HACS elkészíti és benyújtja a VFHKÜ REGIONÁLIS KÖZPONTJA-hez a kifizetési 
kérelmet tartalmazó dossziét – minden jóváhagyott Időszaki jelentéshez tartozik egy időszaki 
kifizetés, a Kifizetési Ütemterv  Nyilatkozatnak megfelelően; a Zárójelentés jóváhagyása után 
megtörténik a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség részéről a végső kifizetés 

10. A VFHKÜ REGIONÁLIS KÖZPONTJA ellenőrzi a kifizetési kérelmet tartalmazó dosszié 
hitelességét és támogathatóságát és engedélyezi a kifizetést (kiállítja a kifizetési igazolást) 

11. A Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség elindítja a kifizetést a HACS javára (a 
kérelem jóváhagyásától számított legtöbb 30 napon belül) 

A kommunikációs és tájékoztatási szerkezet

A tájékoztatás és a kommunikáció úgy a kezdési szakaszokban, a PPP (állami-magán partner-
ség) kialakításakor, mint a későbbiekben, a partnerség HACS-ként történő kiválasztásakor, a 
HACS működési, képzési és területi animációs tevékenységei során végig alapvető fontosságú. 

Célcsoportok: 

- a térség minden lakosa

- a lehetséges kedvezményezettek, kérelmezők

- a széles közönség

- hazai és nemzetközi partnerek 

A célcsoportok szerinti kommunikáció célkitűzései és elvek (példákkal): 
-  a térség minden lakosa

	tájékoztatás kezdettől fogva (hirdetések és kétnyelvű sajtóközlemény a HACS elfogadásától 

számított 15 napon belül a megvalósítás fontosabb szakaszairól és a megvalósítani kívánt célok-

ról, eredményekről)

	folyamatos tájékoztatás (a HACS hetente frissített weblapján) 

	kétnyelvű sajtóközlemények (havi rendszerességű, kétnyelvű sajtóközlemények a helyi újsá-

gokban)

	az információkhoz való korlátlan hozzáférés 
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	hirdetések a soron következő eseményekről és a kapott eredményekről (negyedévenként, két 

nyelven) 

	nyilvános kiértékelő események (évente, összesen három, övezetenként egy találkozó) 

	a lehetséges kedvezményezettek, kérelmezők

	folyamatos tájékoztatás (a HACS naponta frissített weblapján) 

	kétnyelvű sajtóközlemények (a pályázati kíírásokról szóló információk) 

	információs karaván a soron következő pályázati kiírási időszak előtt 20 nappal (1 esemény 

minden községben/városban) 

	írásbeli tájékoztatás és segítségnyújtás a nyilvántartásba vételtől számított 5 munkanapos vála-

szolási határidővel (amely meghosszabbítható abban az esetben, amennyiben konzultációra van 

szükség a megyei Irányító Hatósággal, a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökséggel, 

a VFHKÜ Regionális Központjával, vagy a VFHKÜ Megyei Hivatalával; csak a HACS szék-

helyén letett kérések esetében, a helyesen kitöltött nyomtatványok használata esetén érvényes) 

	az útmutatók és formanyomtatványok sokszorosítása és közzététele ingyenesen történik, álta-

lában elektronikus változatban, a HACS honlapján) 

- az érdekeltek

	az aktív lakosságból álló monitorizálási műhely szervezése (féléves ülések, övezetenként 1 mű-

hely; a megfogalmazott javaslatokat a HACS döntéshozói szervei kötelesek figyelembe venni)

	a honlapon fórum/blog működtetése, Skype-os/Messenger-es forró vonallal 

	5 munkanapon belüli válaszolási kötelezettség a tájékoztatás-igénylési kérések nyilvántartásba 

vételétől számítva, ezek tartalmától vagy témájától függetlenül (nyomtatott és online forma-

nyomtatvány a honlapon, valamint nemlátók számára hangposta) 

	a honlapnak egyszerűsített, negyedévente frissített angol nyelvű változata is lesz 
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- hazai és nemzetközi partnerek

	a térségről készített tanulmányok ingyenes terjesztése 

	sikeres gyakorlatok cseréjének kérése esetén a megválaszolás ideje 15 munkanap, a felelős: a 

saját személyzet.

- a partnerségben részt vevő személyek: a tájékoztatásért a partnerek a felelősek.

A helyi fejlesztési terv elkészítésének utolsó negyedévében kiértékelő tanulmány készül, ame-

lyet közzéteszünk a honlapon, ugyanakkor papír alapú sokszorosítására is sor kerül, és amelyet 

ingyen biztosítunk minden, a fennebb említett csoportokból érkező érdeklődő számára.

Felhasznált módszerek:

	információs karaván 

	honlap

	fórum/blog

	ügyfélszolgálat (a tájékoztatási kérések szerint)  

	kiértékelő tanulmány

	útmutatók, formanyomtatványok 

	monitorizálási műhely
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Projektek megvalósítása a HACS keretében

VII. RÉSZ: A MEGVALÓSÍTÁSI SZERKEZET

Meghatározásra kerülnek a monitorizálás (vagyis a pénzügyi kezelés), a kiértékelés (szervezési 
mód, módszertan, mutatók) és az ellenőrzés területén megállapított eszközök. 

A HACS által megvalósított monitorizálási, kiértékelési és ellenőrzési eszközöknek a következő  
feltételei vannak: 

- Operatív döntéshozás a projektek megvalósításáról (vagy a problémák feltárása);

- A projekt napi szintű ügyintézése;

- Operatív és korrekt erőforráskezelési eljárások végrehajtása;

- A komponensek tevékenységei közötti koordináció;

- A projekt megvalósításainak és eredményeinek monitorizálása és időben történő jelentése;

- A projekt tartalmáról és eredményeiről szóló tájékoztatókat a legfelső döntéshozók rendel-
kezésére bocsájtják

- A monitorizálás szigorú, átlátható megjelenítési eszközöket kell hogy előírjon a fejlesztési 
stratégia megvalósításához felhasznált pénzügyi keretek kezelésének módjáról, amely lehetővé te-
szi a kifejtett tevékenységekre vonatkozó adatok szisztematikus gyűjtését és évek szerinti bontását. 
Az érdeklődők monitorizálási műhelyen vehetnek részt, amely elősegíti a HACS munkáját.

- A kiértékelés olyan eszköz kidolgozását jelenti, amelynek segítségével világosan megszer-
vezhető különböző, a helyi fejlesztési stratégia keretében megvalósított projektek eredményeire 
vonatkozó javaslatok, megjegyzések bejegyzése és az Irányító Hatósághoz történő jelentése. A ki-
értékelés jól strukturált, meghatározott alapok szerint történő tevékenység, amelynek keretében egy 
sor, a projektek hatékonyságát tükröző mutató, valamint a projekt eredményeit kiértékelő módszer-
tan (beleértve az időszakos és záró kiértékelő jelentések) kidolgozására kerül sor. A monitorizálás 
és a kiértékelés biztosítja a projektek hatékony és időben történő megvalósítását, a közpénzügyek 
kezelését, beleértve a projekt erőforrásainak megfelelő adminisztrálását, a hatékony monitorizálást 
és a tevékenységek, valamint ezek eredményeinek kiértékelését. A kiértékelő jelentések jóváha-
gyása, a kifizetések megtörténte érdekében a belső ellenőrzést a kijelölt auditor végzi. Kiértékelő 
tanulmány is készül. 

- Az ellenőrzés olyan ellenőrzési rendszer meghatározását jelenti, amely a fejlesztési straté-
gia megvalósításához kapcsolódó tervezés betartását követi nyomon. Helyszíni ellenőrzési jelen-
tésekre kerül sor. 
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A látogatások (ellenőrzések) programozásánál bizonyos elvek figyelembe vétele szükséges, pél-
dául: az ilyen típusú eljárások hatékonysága, a jó szerződéses viszonyok fenntartása, csak a pro-
jekthez kapcsolódó műszaki jellegű aspektusok ellenőrzése stb.

A megvalósítási szerkezet során meghatározásra kerül a felelősségek megosztása a HACS, a ki-
fizetési ügynökség és az irányító hatóság között az ügyiratcsomagok intézési folyamatának minden 
szakaszára vonatkozóan. 

Feladat HACS MVFI/DADR Kifizetési ügynökség

Tájékoztatás X

Projektek kidolgozásának 

támogatása
X

Projektkiírások X

Projektek kiválasztása X

Az ügyiratok adminisztratív 

ellenőrzése 
X X

Döntéshozás X

A kedvezményezett értesítése X X

Monitorizálás X X

Kifizetés X

Ellenőrzés X X

Archiválás X

Projektek kiválasztásának folyamata

A HACS felel a helyi fejlesztési terv kidolgozásáért és megvalósításáért, valamint az ebben 
megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelő projektek kiválasztásáért. 

A fejlesztési tervbe foglalt stratégia célkitűzéseinek eléréséhez szükséges tevékenységek végre-
hajtása érdekében a HACS minden projekttípus esetében kiválasztási kritériumokat határoz meg, 
amelyek megnevezése „helyi kiválasztási kritériumok” (lásd az Intézkedések leírását), és amelyek 
betartják a mi HACS-unk speciális prioritásait. Ezek a kritériumok szerepelnek a  Helyi Fejlesz-
tési Tervben, illetve a HACS által helyi léptékben meghirdetett pályázati kiírásokban. Így a HACS 
által használt kritériumok az egyéni projektek tekintetében a következőket veszik figyelembe: 
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•	 Illeszkedjenek a stratégia célkitűzéseihez

•	 Legyenek pilot-jellegűek

A minden projekt esetében alkalmazott általános kiválasztási kritériumok a következők: 

•	 Innovatív jelleg

•	 Minőség

•	 Esélyegyenlőség: olyan projektek, amelyek az adott tevékenységi területen meghaladják a 
minimális követelményeket

•	 Helyi ismereteken alapuló projektek (local knowledge)

(A fenti kiválasztási kritériumok betartásával a maximális pontszám minimum 30%-a érhető el, 
minden általános kritérium számára külön értékelési táblázat készül.)

A projektek kiválasztását egy, a HACS tagjaiból álló Kiválasztó Bizottság végzi. A HACS ke-
retében a projektek kiválasztásánál a „kettős határozatképesség” törvényét kell alkalmazni, vagyis 
a szavazatok érvényességéhez a kiválasztás időpontjában a bizottsági tagok legalább 50%-ának 
a jelenléte szükséges, amelyeknek több, mint 50%-a magáncég és a civil társadalom képviselője. 
Az egyes projektek kiválasztásához a Bizottság jelenlevő tagjai legalább 70%-ának a támogató 
szavazata szükséges. A Kiválasztó Bizottság döntését a HACS Közgyűlésének jóvá kell hagynia, 
a „kettős határozatképesség” törvényét alkalmazva, vagyis a szavazatok abban az esetben lesznek 
érvényesek, amennyiben a döntéseket jóváhagyó Közgyűlésen a tagok legalább 50%-a jelen van, 
és a jelen levő tagok több mint 50%-a a magán- és civilszféra képviselője. Egy döntés jóváhagyá-
sához a jelenlevő tagok legalább 70%-ának a támogató szavazata szükséges.

A HACS keretében a projektek kiválasztási folyamatának átláthatósága érdekében, ugyanakkor 
ellenőrzési és monitorizálási célból is, a kiválasztásokon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium (megyei IH/AM) egy megyei képviselője is jelen kell hogy legyen.

A kiválasztási folyamat:
1. A HACS, a média tájékoztatási eszközei (helyi televízió, honlap, sajtótájékoztató, tagok név-

jegyzéke/címlistája, kedvezményezett kategóriák névjegyzéke/címlistája, rádió) segítségével köz-
zéteszi a pályázati kiírást.

2. A lehetséges kedvezményezett benyújtja a pályázatot a HACS titkárságára.
3. A HACS ellenőrzi, hogy a projekt megfelelő és támogatásra jogosult-e.
4. A HACS a stratégia alapján, a kidolgozott kritériumok szerint (a kritériumokat lásd az Intéz-

kedések leírásában) kiválasztja a projekteket.
5. A HACS által kiválasztott projekteket benyújtják a VFHKÜ Regionális Központjához
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Befektetésekre vonatkozó speciális szabályok:
6. A VFHKÜ Regionális Központja ellenőrzi, hogy a projektek támogatásra jogosultak-e, a 

VFHKÜ területi egységei a helyszínen ellenőrzik a lehetséges kedvezményezetteket.
7. A VFHKÜ Regionális Központja értesíti a kedvezményezettet és a HACS-ot a projekt jóvá-

hagyásáról vagy elutasításáról. 
8. Szerződéskötés a kedvezményezett és a VFHKÜ Regionális Központja között.

Szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályok: 
6. A VFHKÜ Regionális Központja ellenőrzi, hogy a projektek támogatásra jogosultak-e, majd 

értesíti a kedvezményezettet és a HACS-ot a projekt jóváhagyásáról vagy elutasításáról. 
7. Szerződéskötés a kedvezményezett és a VFHKÜ Regionális Központja között.

Az Építészeti Tanácsadó Bizottság működése
Olyan projekt-alapú támogatási rendszert kívánunk létesíteni, amely meg tudja állítani vagy legalább 

lassítja azt a folyamatot, amely a térség legnagyobb gyengéje: a falvak hagyományos arculatának, iden-
titásának elveszítése. Ezzel az innovatív elemmel azt a  többéves tevékenységünket kívánjuk tovább-
vinni és megerősíteni, amely a falvak hagyományos arculatának megőrzését célozza.  A megközelítés 
lényege, hogy a HACS hatáskörében minden kedvezményezettnek, aki urbanisztikai vagy ingatlan-be-
fektetést tervez, építészeti tanácsadást kínálunk fel, így biztosítva a minőség elsődlegességét, amely stra-
tégiánk legfontosabb célkitűzése. Ugyanakkor megoldásokat kínálunk azoknak az építészeti hibáknak a 
kiküszöbölésére is, amelyekre az elmúlt két évtized során sor került, és amelyek a falvak vizuális iden-
titásának felszámolódását eredményezhetik. A kedvezményezettek már a projekt konceptualizálásától 
ingyenesen felkínált, az Építészeti Tanácsadó Bizottság által végzett tanácsadási szolgáltatást vehetnek 
igénybe, a HACS és az Építészeti Bizottság között kötött szerződés eredményeként, amelyet a HACS a 
működési költségeiből fedez. Ezt a tanácsadást minden olyan projekt esetében felkínáljuk, amelyek az 
említett stratégia keretében támogatott ingatlan-befektetést kívánnak eszközölni. 

A kritériumok megállapítása során a Román Építészkamara  (Ordinul Arhitecţilor din România) sza-
bályzatát vesszük alapul, kidolgozásuk a HACS Műszaki Irodájának kérésére az Építészek Műszaki 
Bizottságának feladata. Természetesen egyeztető találkozókra került sor több olyan építésszel is, akik a 
helyzetelemzés elkészítésében részt vettek, és szívesen vállalják ezt a feladatot. Az építészek kiválasz-
tása nem véletlenszerű. A felkért építészi tanácsadó csoport részt vett a helyzetelemzés kidolgozásában 
és a Pogány-havas Kistérség épületeinek és építészeti tárgyainak felleltározásában. Az építészcsoport a 
Kós Károly Egyesülethez tartozik, amelynek az ország minden területén vannak tagjai, országos kiter-
jedésű a hatásköre, szelleme és professzionizmusa révén biztosítja a térség természetes és épített örök-
sége megőrzéséhez szükséges érzékenységet, a minőséget. Az építészek közül többen is rendelkeznek 
emlékművédelmi, urbanisztikai szakmai oklevéllel, ennek okán minden területről több szakembert is 
kiválaszthatunk, így elkerülve a szolgáltatás folytonosságát és az összeférhetetlenségeket. 

Az említett építszek a helyzetelemzéshez szükséges tevékenységeket, az épületek és építészeti tár-
gyak felleltározását a Pogány-havas Kistérségben már 2007-ben elvégezték, ezt követően, a Kós Ká-
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roly Egyesület más építészeivel közösen, Hargita Megye Tanácsának megbízásából és finanszírozásá-
val, 2008-tól megyei léptékben is elindították ezt a programot. E munka révén ismereteket szereztek a 
HACS területén levő településekről. 

Fontos kiemelni, hogy a építészeti tanácsadást kínáló építész nem lehet azonos a befektetés vagy 
felújítás műszaki-gazdasági iratcsomóját kidolgozó személlyel, a tanácsadó csupán a Román Építész-
kamara  (OAR) szabályzatának megfelelően kidolgozott kritériumok betartását és teljesítését biztosítja. 

A HACS csatlakozása az együttműködési tevékenységekhez és a Román Nemzeti Vidékfej-
lesztési Hálózathoz (RNVH) 

VIII. RÉSZ: EGYÜTTMŰKÖDÉS, A HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE 

Együttműködés

Sor 
szám Partner/ partnerek Az együtt mű-

kö dés tárgya Célkitűzések

Az 
együtt-
műkö-
dési 
projekt/
pro-
jektek 
értéke 
(euró)

Eredmények

1. Már elindult együttműködési tapasztalatok

1.
„Hajt-A Csapat Egyesü-
let” (HU)

-Tanul-mányút

- Mentor, 
LEADER Prog-
ram 

- nemzetközi együttműködési kap-
csolat kiépítése

- helyi LEADER típusú projekt meglá-
togatása 

- projektötletek kidolgozása 

- közös projektötletek beazonosítása 

- a LEADER program térségi népsze-
rűsítése 

- találkozó célcsoportokkal 

- projektötletek gyűjtése 

3530

- új egyesületek és vállalkozá-
sok jöttek létre 

- környezettudatos gondolko-
dás megerősítése 

- új fejlesztések

- új fejlesztési koncepciók 
meghatározása 

-120 projektötlet;

- az ismertségi szint növeke-
dése;
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Sor 
szám Partner/ partnerek Az együtt mű-

kö dés tárgya Célkitűzések

Az 
együtt-
műkö-
dési 
projekt/
pro-
jektek 
értéke 
(euró)

Eredmények

2
„Szigetköz-Moson-Sík 
LEADER Egyesület” 
(HU)

-Tanul-mányút

- helyi LEADER típusú projekt meglá-
togatása;

- projektötletek kidolgozása;

- nemzetközi testvérkapcsolatok 
kiépítése 

- nemzetközi együttműködési kap-
csolatok bővítése;

- projektötletek gyűjtése

6120

- nemzetközi testvérkapcsola-
tok kiépítése 

- a résztvevők (polgármesterek, 
fiatalok, gazdák) megismer-
kedtek a LEADER eljárásokkal 

- új fejlesztési koncepciók 
meghatározása

3
„Alpokalja-Ikva mente 
LEADER Egyesület” 
(HU)

-Tanul-mányút

-segítség-nyúj-
tás a stratégia 
kidolgozá-
sában

- helyi LEADER típusú projekt meglá-
togatása;

- projektötletek kidolgozása;

- projektötletek gyűjtése

- a helyi LEADER Akcióterv (stratégia) 
kidolgozásának nyomonkövetése 

6600

- a résztvevők, a HACS tagjai 
megismerkedtek a LEADER 
eljárásokkal

- új fejlesztési koncepciók 
meghatározása

- Helyi Akcióterv kidolgozása 

4

Az (A)-i  
“Aktionsgruppe 
Steirisches Vulkanland 
LEADER” HACS

-Tanul-mányút
- a résztvevők, a HACS tagjai megis-
merkedtek a LEADER eljárásokkal 

- új fejlesztési koncepciók meghatá-
rozása 

4470

- a résztvevők, a HACS tagjai 
megismerkedtek a LEADER 
eljárásokkal

- új fejlesztési koncepciók 
meghatározása

5
“Peak District Rural Ac-
tion Zone” HACS (UK)

-Tanul-mányút
- a résztvevők, a HACS tagjai megis-
merkedtek a LEADER eljárásokkal 

- új fejlesztési koncepciók meghatá-
rozása

5100

- a résztvevők, a HACS tagjai 
megismerkedtek a LEADER 
eljárásokkal

- új fejlesztési koncepciók 
meghatározása

6 GBI Consulting (A) Training - 431.1, 1-es szakasz 18850

- a Csík LEADER terület három 
szakembere, más hazai és kül-
földi szakemberekkel közösen, 
8 héten keresztül részt vettek 
a LEADER népszerűsítésében 
a 2-es kistérség (Központi és 
Délnyugati Fejlesztési Régió) 
400 hallgatója körében 
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Sor 
szám Partner/ partnerek Az együtt mű-

kö dés tárgya Célkitűzések

Az 
együtt-
műkö-
dési 
projekt/
pro-
jektek 
értéke 
(euró)

Eredmények

7 Civitas Alapítvány (RO)
Kurzuson való 
részvétel

- 431, 2-es szakasz 
nincs

adat

- a lehetséges HACS-ok képvi-
selőinek felkészítése 

-120 projektötlet;

8
LEADER HACS-ok 
európai kiállítása 

Részvétel

- a LEADER kiállítással való meg-
ismerkedés, együttműködések 
kialakítása térségünk és a kiállítás 
résztvevői között, a létező együtt-
működések megszilárdítása 

- új ötletek gyűjtése a CSÍK LEADER 
HACS számára, főként a helyi termé-
kek terén 

470

- nemzetközi együttműködés 
kialakítása 

- új ötletek a helyi termékek 
fejlesztésének terén 

10
Edinburghi European 
LEADER Cooperation 
Fair

Részvétel 
poszterrel

- Együttműködés több európai 
HACS-al 

945

- a HACS terület népszerűsítése 
a résztvevők körében 

- két új együttműködési 
szándék 
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Sor 
szám Partner/ partnerek Az együtt mű-

kö dés tárgya Célkitűzések

Az 
együtt-
műkö-
dési 
projekt/
pro-
jektek 
értéke 
(euró)

Eredmények

2. Együttműködés

Alpokalja Ikvamente 
HACS (HU)

Közös 
együttmű-
ködési projekt

A projekt elsődleges célja a két HACS 
által kínált turisztikai potenciál 
értékesítése 

TDM, minőségi standardok 
kidolgozása 

 South West Action for 
Rural Development 
(UK)

Közös 
együttmű-
ködési projekt

A projekt fő célja a minden térség-
ben létező nagyértékű mezőgaz-
dasági potenciál termékpromóciós 
stratégia-szerű értékesítése, ezáltal 
turisták vonzása a négy LEADER 
térségbe 

A vidéki közösségek és a 
létező gazdasági tevékeny-
ségek fő irányvonalainak 
meghatározása.

A gazdák jövedelmének növe-
lését célzó stratégiák és ak-
ciótervek támogatása annak 
érdekében, hogy a közösségek 
életképesebbek legyenek 

Monitoring-terv és környe-
zeti mutatók megállapítása 
annak biztosítására, hogy a 
folyamatban levő turisztikai 
fejlesztések és tevékenységek 
ne okozhassanak károkat a 
nagyértékű kaszálókban.  

Két pilot-projekt minden 
térségben, amelyek esetta-
nulmányokként is tekinthetők.

Két konferencia szervezése 
Romániában és Írországban a 
sikeres gyakorlatok közzététe-
le és promoválása érdekében. 
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Sor 
szám Partner/ partnerek Az együtt mű-

kö dés tárgya Célkitűzések

Az 
együtt-
műkö-
dési 
projekt/
pro-
jektek 
értéke 
(euró)

Eredmények

Montañas del Teleno 
(Asociación Montañas 
del Teleno) (ES)

Anexa 16

Közös 
együttmű-
ködési projekt

A termékek minőségének fenntart-
ható fejlesztése, területi minőségi 
brand létrehozása 

a) Társadalmi-gazdasági ered-
mények: új KKV-k létrehozá-
sával a társadalmi-gazdasági 
dinamizmus növelése 

b) Környezeti eredmények: a 
belső erőforrások fenntart-
hatóbb módon történő kiak-
názása (szerves gazdálkodás, 
erdei erőforrások, gombák, 
erdei gyümölcsök fenntartha-
tó kihasználása) 

c) Foglalkoztatási ered-
mények: új munkahelyek 
teremtése vidéki térségben 
élő fiatalok és nők számára. 
A termelők és a turisztikai 
aktorok közötti vertikális 
integráció. A felkészülés és 
szakképzés javítása helyi 
termékek feldolgozása terén. 

d) Kulturális eredmények: 
vidéki környezet hagyomá-
nyaihoz kötődő termékek 
értékesítése, kézműves és 
hagyományos termékekhez 
kötődő tevékenységek fej-
lesztése. Kulturális és műszaki 
csereakciók a helyi termékek 
termelése és értékesítése 
terén. 

Turis-Nova: Rural 
Network For The 
Promotion Of Active 
Tourism And Nature 
Sustainable Initiatives

Anexa 17

Közös 
együttmű-
ködési projekt

A projekt fő célja közös stratégia 
meghatározása vidéki térségek 
aktív turizmusának és természetes 
kezdeményezéseinek promoválása 
érdekében, minden tevékenység 
esetében szem előtt tartva a fenn-
tarthatóság elvét.  
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A hálózat létrehozása és működtetése 

Az 1698/2005/EK Bizottsági Rendelet 68. cikke értelmében minden tagállamnak létre kell hoznia 
egy Nemzeti Vidéki Hálózatot, amely a vidékfejlesztésben érdekelt szervezeteket és közigazgatási 
egységeket fogja össze.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat (NVFH) lehetőséget nyújt a Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap által támogatott, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, társadalmi-gazdasági környezet 
fejlesztésének területein történő intézkedések megfelelőbb összehangolására, a térségi dinamikák-
ba, jellegzetességekbe való hatékonyabb beépítésükre. 

Az országos együttműködés intézkedés keretében, a működési költségek terhére olyan tevékeny-
ségekre vállalkozunk, amelyek ösztönzik az országos és európai Hálózatokban való részvételt.  A 
hálózatokban való részvétellel országos és nemzetközi egzüttműködési projekteket kívánunk meg-
valósítani. A hálózat keretében minden olyan együttműködésre nyitottak vagyunk, amelyek össze-
függésben állnak a Helyi Akciótervünkben foglalt célkitűzésekkel és intézkedésekkel.
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