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Vezetői összefoglaló
A jövőkép szerint, Tapolca a térség gazdasági, kulturális, turisztikai és oktatási és egészségügyi központjaként biztonságos megélhetést kínál a lakosság részére és vonzó a képzett munkaerő számára. A város széleskörű együttműködéssel bír a térségben és meghatározó iparága a turizmus, amit magas színvonalú
szolgáltatások biztosítanak. Élénk és sokszínű kulturális élettel, valamint aktív lakossággal bíró, vonzó kisváros. Környezete rendezett, barátságos, megtartotta hagyományos településszerkezetét és megóvta természeti örökségeit.
A stratégiánk átfogó céljai hozzájárulnak:
− a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozásához,
− a helyi társadalom megújításához
− a helyi és közösségi alapú gazdaságfejlesztéshez.
A stratégia mindezeket négy specifikus célkitűzéssel szeretné elérni, amelyek a következők:
1. A Kultúra és a szabadidő városa
2. Innovatív, fenntartható város
3. A virágzó gazdaság városa
4. A kapcsolatok városa
A stratégia célkitűzései egy a széles körű részvétel biztosítása mellett történt tervezési folyamat során
alakultak ki, ahol az érintettek, a város lakossága, a civil szféra, intézmények, a HACS tagjai elemezték a város
helyzetét, majd terveztek, alkottak jövőképet és határozták meg célokat és a szükségleteken alapuló fejlesztési irányukat mindvégig konszenzuális megoldásokra törekedve. Mindenki számára előnyös, vagy legalább a
legkisebb, vállalható hátránnyal járó megoldásra törekedtek az érintettek.
Az így kialakult közösségfejlesztési célok hozzájárulnak a helyi közösségi értékek megerősödéséhez, de
elősegítik a gazdasági boldogulást is, azt hogy a közösség megélhetési lehetőségei bővüljenek. Teljesítik a
társadalmi részvétel iránti igényt, valamint a társadalmi élet iránti általános igényt is. Kölcsönös támogatás
nyújtanak, amely folyamat segítségével a közösség tagjai megvalósíthatják azokat a feladatokat, amelyek a
számukra fontosak, annak érdekében, hogy „a város az otthonunk” érzést kiterjesszék a kulturális értékek
megismerésével és megismertetésével.
A stratégiánk eredményeként a térségben a közösségi kezdeményezés alapelv megerősödik, a különböző
civil, hagyományőrző tevékenységek bemutatása, nagyközönség előtti megismertetése válik lehetővé innovatív megújuló módon. Megerősödhetnek a hagyományőrzéssel, környezet- és természetvédelemmel, sporttal foglalkozó szervezetek, informális csoportosulások.
A stratégia közösségi megalkotása során az a cél lebegett a kidolgozásában részt vevő helyi lakosok előtt,
hogy a fejlesztések a kultúra és közösségépítés területén elsősorban azokra a területekre koncentrálódjanak,
ahol ezekre valóban szükség van és igény, és ne ott jelenjenek meg ahol az elmúlt években már teljes a kapacitásépítés és infrastrukturális fejlesztés történt. Reményeink szerint mindazok a célok és tevékenységek,
amelyek meghatározásra kerültek, formálják és összehozzák a közösségünket, erősítik az egymástól olykor
távolinak tűnő közösségek együvé tartozását, a helyi identitást, és a fiataljaink számára megtartó erővé válnak.
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1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése során arra törekedtünk, hogy messzemenően figyelembe vegyük azokat a tapasztalatokat és ajánlásokat, amelyek a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) modelljének európai és hazai kialakítása, alakuló gyakorlata, illetve a LEADER programok tapasztalatai alapján
kialakultak, megfogalmazásra kerültek. A CLLD mint integrált fejlesztési, együttműködési módszer ugyanakkor még új „szereplő” a fejlesztéspolitikában, ezért munkánk során nemcsak annak inkább elméleti módszertárára, hanem a települési közösségfejlesztés, a közösségi tervezés több évtizedes tapasztalataira, kipróbált
eszközrendszerére is támaszkodtunk. A tervezés során a munka közösségi prioritásának megőrzése mellet a
legszélesebb körben igyekeztünk érvényesíteni a sikeres integrált településfejlesztési tervezéshez szükséges
szakértői szempontokat is, s ahol csak lehetett, összehangolni a települési közösség által megfogalmazott
meglátásokat, szükségleteket a szakértői szempontokkal, illetve a fejlesztéspolitika által kínált eszközökkel,
lehetőségekkel. Így vált lehetővé, hogy a helyi tervezési folyamatban biztosítottak legyenek a nyitottság, a
befogadó hozzáállás és az ágazatköziség elvei a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő alatt lehető legjobban
érvényesüljenek.
A hivatalos fejlesztéspolitika világában tényként kell elfogadni, hogy a helyi valóságok szempontjából a
stratégiai kezdeményezések kívülről érkeznek. A közösségi fejlesztő, stratégiaalkotó munka során a helyi közösséget segíteni kellett abban, hogy a feltáruló lehetőségeket megismerje, és helyi igényeinek, szükségleteinek megfelelő megfogalmazása után saját kezdeményezéseinek javára használja ki. A várostervezők és
közösségi fejlesztők munkája összehangolható volt: a „központosított” szakértői munka előkészítéssel, majd
az eredmények összegzésével, „fejlesztéspolitikai nyelvre fordításával” segítette, s az egész folyamat során
kiegészítette a közösség hálózatos, alulról szerveződő munkáját.
A tervezés középpontjában az ember, a helyi közösség állt. Az erőforrások megszerzésének elemi feltétele
ugyanakkor, hogy az elképzelések olyan projekttervek, szolgáltatási koncepciók formáját öltsék, amelyek az
Irányító Hatóság számára megfelelően értelmezhetők, indikálhatók, megfeleltethetők a szélesebb körű fejlesztési tervek rendszerének.
A közösség bevonása, a széles körű részvétel biztosítása érdekében a tervezési folyamatot megelőzően
megtörtént az érintettek azonosítása és elemzése, a mozgósítás és bevonás, valamint az együttműködés
módjának, módszertanának, területeinek, felelősségének tervezése. Az együttműködés során az érdekeltek
mindvégig konszenzuális megoldásokra törekedtek. A konszenzusra való törekvés ugyanakkor nem jelentette az érdekellentétek, valós vagy lehetséges konfliktusok szőnyeg alá seprését, hanem azok feltárására,
okainak megismerésére, mindenki számára előnyös, vagy legalább a legkisebb, vállalható hátránnyal járó
megoldásra törekedtünk.
A stratégia közösségi tervezésének első része az érintettek részvételével zajló helyzetelemzés volt, amely
feltárta a helyi CLLD program értelmezési tartományának és környezetének helyzetét. A folyamat kulcseleme
olyan jövőkép megalkotása volt, amely mellett valamennyi érintett, illetve érintett csoport el tudott köteleződni, amelynek megvalósulása érdekében együttműködést vállaltak, célokat, műveleteket, kulcsprojekteket és projekteket terveztek, feladatokat, elvárásokat fogalmaztak meg a helyi települési közösség
jövőjének elképzelt formálása érdekében.
A fejlesztés stratégiája egyrészt a Térség- és Településfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott
átfogó célok által meghatározott irányokat veszi figyelembe, másrészt a közös jövőkép elérését célzó, az
együttműködés keretében kialakított célterületeken meghatározott specifikus célokból, műveletekből és
Stratégiai dokumentáció

7

kulcsprojektekből szerveződik, melyek az érintettek feltárt igényeire, szükségleteire adnak választ, illetve
megfelelnek az általuk támasztott szempontoknak.
A stratégiaalkotás és a bevonás folyamatát és ütemezését, a közösségi tervező munka állomásait az alábbi
ábra alapján mutatjuk be

MEGHATALMAZÁS
A Helyi Akciócsoport által tervezett Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésének szakértői támogatására a folyamat kezdeményezője, Tapolca Város Önkormányzata a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ, illetve a Tenderauditor Kft. közösségi és településfejlesztési szakembereit kérte fel.
A nyitott vezetői megbeszélések keretében, 2016 május elején megtörtént a helyi akciócsoport megalakításának, valamint a stratégia közösségi tervezési folyamatának, eszközeinek, fő lépéseinek és ütemezésének
tisztázása.
KEZDEMÉNYEZŐ CSOPORT MEGALAKÍTÁSA, AZ ÉRINTETTEK MEGSZÓLÍTÁSA, BEVONÁSA
A HACS alapítását és a közösségi tervezés folyamatának indítását kezdeményező csoport május közepén
alakult a helyi önkormányzat vezetésének és pályázati szakembereinek képviselőiből
A kihívás értelmezését követően a csoport első feladata az érintettek kiterjedt elemzése volt. A bevonás
tervezését segítette a helyi közösségi fejlesztési stratégia megalkotását kezdeményező szervezetek kiterjedt
intézményi és szervezeti kapcsolatrendszere, a kultúra és közösségfejlesztés területén végzett eddigi szakmai
tevékenységük, tapasztalataik. A HACS megalakulását, valamit a HKFS közösségi tervezését előkészítő
workshopra valamennyi eddigi partner meghívást kapott a közszférából, valamint a civil, közösségi, illetve
gazdasági, szakmai területről.
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A kezdeményezésről szóló tájékoztatás a város honlapjára is felkerült. A nehezen elérhető csoportok bevonására a kezdeményezők külön erőfeszítéseket tettek. Az elérésben, illetve a sajátos értékek, érdekek,
szükségletek megjelenítésében elsősorban a szociális, egészségügyi és oktatási intézmények, civil és hátrányos helyzetű csoportok körében dolgozó munkatársai váltak szövetségesünkké, akik a közösségi tervezés
egész folyamatába és a HACS munkájába is bekapcsolódtak. A HACS tagjai között megtalálható például a
Tanúhegyek Egyesület és a Honvéd Kulturális Egyesület, amelyek hátrányos helyzetűeket is bevonnak munkájukba, programjaikba.
ELŐKÉSZÍTŐ WORKSHOP
A részt vevő szervezetek, szervezeti képviselők felkészítését célzó előkészítő műhelymunkára május második felében került sor. A felkészülésbe közel 15, a civil és egyházi, a gazdasági valamint az üzleti szférában
tevékenykedő szervezet képviselője kapcsolódott be. Az érdeklődők megismerték a CLLD program tartalmát, lehetőségeit, illetve a helyi folyamat állomásait, ütemezését. A résztvevők között kiosztásra kerültek a
HACS alapításában való részvételhez szükséges dokumentumok, melyek ezt követően elérhetővé váltak más
érdeklődő szervezetek számára is.
A HELYI AKCIÓCSOPORT MEGALAKULÁSA
A Helyi Akciócsoport alakuló ülésére június 2-án került sor. A HACS 11 taggal jött létre, konzorciumi formában, melyben négyen a köz-, négyen a civil-, és hárman pedig a gazdasági szektor szereplői közül vettek
részt, a pályázati felhívásban ismertetett feltételeknek megfelelően. Az együttműködés alapítói arra törekedtek, hogy a szektorköziség érvényesítése mellett folyamatos jelenlétet biztosítsanak valamennyi lakossági és
szakmai csoport, különösen a fejlesztés prioritásai szempontjából legrászorultabb csoportok számára A konzorcium vezetője Tapolca Város Önkormányzata lett. A regisztráció iránti kérelem az előírásoknak megfelelően benyújtásra került az Irányító Hatósághoz.
SZAKÉRTŐI ÉS KÖZÖSSÉGI HELYZETELEMZÉS
A helyzetelemző munkát a megelőző kutató-elemző munka keretében készült előzetes szakértői helyzetelemzés alapozta meg. A munka forrásait a 3.2. A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások
c. fejezetben részletesen bemutatjuk. Eredményei a közösségi tervezés keretében készült helyzetértékelés
kimeneteivel kiegészítve, összedolgozva a 3.1. Helyzetfeltárás, valamint a 3.3. SWOT fejezetekben tekinthetőek át.
A helyzetelemző műhelyre szóló meghívót az érintettek számára az újonnan megalakult akciócsoport vezetése küldte ki, melyben leírta a közösségi tervezés lényegének és folyamatának rövid összefoglalóját is. Az
idő rövidsége miatt az e-mailes meghívásra telefonon, személyesen is ráerősítettek a kezdeményező csoport
tagjai, és a konzorciumvezető weboldalán is megjelentették a tervezésre szóló hírt.
A bemutatkozás után a műhelyvezetők röviden ismertették az előzetes szakértői helyzetelemzést. A helyzetelemző műhely keretében a csoportmunka a HKFS útmutatóban ajánlott tématerületekre fókuszálva zajlott. A csoportok a fókuszok témái alapján szerveződtek. A munka kezdetekor a résztvevők maguk
választottak témát, illetve csoportot, szakmai területük, érdeklődésük alapján, illetve az általuk képviselt ügyhöz, szervezethez, közösséghez kapcsolódóan. A közösségi helyzetelemzés SWOT módszerrel zajlott, melynek megértése és alkalmazása a közösségi tervezés során sem okozott nehézséget. A csoportmunkát
Ötletfúziós metodikával, „forgó rendszerben” végeztük, így a különböző nézőpontok, csoportképző sajátosságok valamennyi téma elemzésénél érvényesülhettek.
A kapott eredmények figyelembe vételével, azokra támaszkodva, ugyanakkor a településfejlesztési, fejlesztéspolitikai tervezés eszközrendszerének és szabályainak is megfelelő tartalmi és formai teljességre törekedve zajlott a szakértői elemző-tervező munka második szakasza. Az összegzett helyzetelemzést a
Stratégiai dokumentáció
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résztvevők nyomtatott füzet formájában kapták meg visszacsatolásként, s a következő műhely keretében
megerősítették azt. A jövőképalkotás felé való továbblépés erről az alapról indulhatott.
JÖVŐKÉP TERVEZŐ ÉS CÉLMEGHATÁROZÓ KÖZÖSSÉGI MŰHELY
A következő műhelyre a kezdeményező csoport tagjai újra a legszélesebb érintetti körnek küldték ki a
meghívókat, melynek eredményeként ezen az alkalmon 21-en voltak jelen. A jövőképalkotás során a munkában részt vevők olyan célállapotot vázoltak fel, mely összefoglalja a településfejlesztés koncepciójának a közösség által kijelölt legfontosabb elemeit, kívánatos jövőbeni állapotát. A műhely végére konszenzussal
született meg a település jövőképe és annak kulcsmondata, s a résztvevők azonosították a jövőkép eléréséhez szükséges legfontosabb célokat is. A kimeneteket a 4. A stratégia jövőképe és az 5. A stratégia célhierarchiája fejezetekben mutatjuk be.
A résztvevők azt a „házi feladatot” kapták, hogy a műhely végén kiosztott projektgyűjtő lapok, a célra
létrehozott elektronikus projektgyűjtő felület segítségével gondolják végig, fejtsék ki, hogy melyek azok a
tevékenységek, melyeket jelen pályázatból meg szeretnének valósítani.
OPERATÍV TERVEZŐ KÖZÖSSÉGI MŰHELY
Az operatív tervező műhely kezdetén a műhelyvezetők először visszamutatták az elmúlt alkalommal készült, majd stilisztikai szempontból rendezett jövőképet a résztvevőknek, akik jóváhagyták azt.
Az operatív tervezés során a jövőkép eléréséhez, a célok megvalósításhoz szükséges tevékenységek (műveletek, projektek, feladatok) meghatározása és áttekintése, illeszkedésük közös vizsgálata zajlott. Tapolcán a közösségi műhely eredményeként mintegy 40 projektötletet rögzítettek a résztvevők.
A műhely után a szakértők rendezték a közösségi tervezés eredményeit és a HKFS készítésébe beépítették
azokat.
HKFS ELFOGADÁSA, TERVEZÉS EREDMÉNYEINEK MEGOSZTÁSA
A fenti folyamat során elkészült HKFS-t a HACS fogadta el és hitelesítette. Az elkészült munkát az akciócsoport munkaszervezete széles körben ismertette. A kapcsolódó tájékoztatás, az eredmények társadalmasítása a jelen munka lezárása alatt és azt követően is zajlik.
HKFS ÁTDOLGOZÁSA
Az Irányító Hatóság 2017.08.01-jei döntésével támogatást adott a HKFS megvalósítására, ugyanakkor a
támogatás 50%-os csökkentése történt mind a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítására, mind a
Helyi Akciócsoport működésére tervezett költségek esetében.
Erre tekintettel a HKFS átdolgozásra került, amelyet a helyi közösség 2017. október 05-én megtárgyalt és
elfogadott. Ezt követően 2020 februárjában – az eltelt idő és a változások miatt – a stratégia ismételt átdolgozása vált szükségessé és valósult meg.
HKFS ÁTDOLGOZÁSA
2021. októberében a Tapolcai Városszépítő Egyesület megbízást adott – az eltelt idő és a változások miatt
– a stratégia megvalósított projektelemeknek megfelelő átdolgozására, illetve a HKFS zárás előtti felülvizsgálatára, mely jelenleg is folyamatban van. Az Irányító Hatóság felé kezdeményezték a hatályos támogatási
szerződés szerinti 2022. március 31-i projektbefejezési határidő módosítását, a munkaszervezeti projektet 90
nappal tervezik meghosszabbítani. A helyi pályázatok megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg nagy
részét a Kedvezményezettek felhasználták, a projektek megvalósításra kerültek. Sajnálatos módon az építőanyagok és munkadíjak előre nem látható, nagy mértékű emelkedése miatt két Kedvezményezett a számára
megítélt támogatást visszaadta, a projektjeit nem tudja megvalósítani. A Kompetencia fejlesztő,- képző- és
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szemléletformáló programok című felhíváson maradvány keletkezett az egyik pályázat Magyar Államkincstár
általi elutasítása miatt. A HACS tárgyi két felhívás újra nyitását és új pályázatok befogadását tervezi. A pályázatok benyújtási időszaka kiegészül a 2022. 04. 10-től 2022. 05. 10-ig terjedő időszakkal. A felhívásokban a
projektek fizikai befejezésének határidejét legkésőbb 2023. 06. 30-i dátumban határoztuk meg. Az értékelési
folyamat támogatása céljából a HACS munkaszervezetére szükség van, ezen indokból a projekt fizikai befejezésének határidejét kérelmezték 90 nappal meghosszabbítani.

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása
Földrajzi, társadalmi, gazdasági koherencia, homogenitás, közös jellemzők
Tapolca a Balaton-felvidék nyugati szélén, a Tapolcai-medence közepén helyezkedik el. A várost körülölelik a Tapolcai-medence bazalthegyei, ahol az egykori Pannon-tenger vizéből lerakódott üledékekre szétfolyt
a bazalt, megvédte azokat a szél és a víz koptató munkájától. Így alakultak ki a térszín egykori magasságát
„tanúsító”, kúp vagy koporsó alakú tanúhegyek. A várost délről elkerüli a Veszprém-Lesencetomaj közötti 77es főút. A város vasútállomása a Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk- és a Székesfehérvár–Tapolca-vasútvonalak csomópontja. A járásközpontként felvállalt szerepkörök eredményeként a városi szolgáltatások tekintetében a 10.000 főt meghaladó városoknak megfelelő szerepet tölt be. Vonzáskörzete és az általa ellátott
funkciók alapján a Tapolcai járás meghatározó települése, amely rendelkezik bizonyos számú, más települést
ellátó, városi funkciót jelentő intézményi és speciális funkcióval.
A Tapolcai CLLD Helyi Akciócsoport illetékességi területe a város belterülete (amelynek része TapolcaDiszel városrész is). A településrészek (városrészek) kijelölésekor az irányelv az volt, hogy az hézag és átfedésmentesen fedje le a város belterületét, valamint, hogy igazodjanak a város speciális településszerkezeti
elrendezéséhez, a térszerkezeti adottságokhoz, tradíciókhoz és jelenlegi funkciókhoz.
Az illetékességi területhez tartozó méret 63,48 km2, melyhez 15.823 fő tartozik a KSH helységnévtára
szerint (2014. január 01. adat) jogosult lakosságszám és 252,6 fő/ km2 népsűrűség tartozik, így a vonatkozó
uniós keretjogszabályoknak megfelel. A Helyi Közösségfejlesztési Stratégia akcióterülete, amelyben a fejlesztések megvalósulnak, a város közigazgatási határon belül elterülő belterülete.
Fentiekből látható, hogy az illetékességi terület elég nagy ahhoz, hogy elegendő kritikus tömeget biztosítson az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások vonatkozásában egy életképes stratégia megvalósításához,
másodszor elég kicsi ahhoz, hogy lehetővé tegye a helyi interakciókat.
Bár az egyes városrészek között mutatkozik eltérés a társadalmi és gazdasági helyzetet illetően, a város teljes
belterületi része társadalmi és gazdasági koherenciát mutat. Az akcióterület lakosságszáma: 15 823 fő.
LEADER HFS-ekkel való lehatárolás: Tapolca város közigazgatási területe két LEADER területtel határos:
Az Éltető Balaton-felvidék és a Vulkánok Völgye Helyi Fejlesztési Stratégia területeivel. Tapolca azonban egyik
LEADER HACS-nak sem tagja (külterülettel sem). A térképi lehatárolást a következő ábra mutatja:
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Korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek
A város már korábban is jelentős számú projektet hajtott végre, amelyek hozzájárultak a helyi közösségi
és kulturális élet fejlődéséhez, a térség koherenciájának erősítéséhez. A korábbiakban, uniós finanszírozásból
megvalósult, kulturális és közösségi tereket fejlesztő projektjei, melyek a következők voltak (2007-2013, valamint a 2014-2020 közötti ciklusban megvalósított támogatott fejlesztések):

Projekt címe

Projektazonosító

Rövid leírás

Tapolca és Tapolca-Diszel városrész közötti kerékpárút építésének
II. üteme

KDOP-4.2.2-20070004

A közvetlen cél Tapolca és Tapolca-Diszel városrész között kerékpárút létesítése, amely a projekt tárgyát képező II. ütem megépítésével teljes hosszban megvalósul. A beruházás a biztonságos közlekedési
feltételek megteremtésével elősegíti a kerékpáros hivatásforgalom növekedését, a diszeli és a jelenleg
kiépülő keleti városrész lakóinak, munkavállalóinak környezetkímélő, egészséges életmódú közlekedését, csökkenti a nagy forgalmú 7301sz. Veszprém-Tapolca összekötő állami közút forgalmát.

Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése

KDOP-4.2.2-112011-0004

A fejlesztéssel Tapolca Város vezetésének távlati célja a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a város lakosságának, közvetlen célja pedig a lakóterületek munkahelyekkel, valamint a mindennapi szolgáltatások, kereskedelem, ügyintézés helyszíneivel
összekapcsoló biztonságos kerékpáros közlekedést szolgáló útvonalhálózat kiépítése megvalósult. A
Dobó lakótelep és a Sümegi út közötti kerékpáros útszakasz került kiépítésre mintegy 2054 m hosszan,
ezzel települési szinten összesen 5954 m hosszú útszakaszon lehet biztonságosan kerékpározni.

A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése

KDOP-5.2.2/B-092009-0011

A projekt megvalósításával a 2010-ben 50 éves tapolcai bölcsődei szolgáltatás 33 éves intézményi épületének infrastrukturális színvonala, a kisgyermekek ellátási körülményei jelentősen emelkedett, átalakításával a kapacitás bővült. Az energiahatékony felújítás során a korszerű anyagok felhasználásával a
fenntartási költségek csökkentek.

A tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja

KDOP-3.1.1/B-2f 2010-0002

A megvalósított beavatkozások a Fő tér körül összpontosulnak, felfűzve a Fő tér-Deák Ferenc utcai
kelet-nyugati kereskedelmi tengelyt, valamint az észak-déli kulturális-rekreációs tengelyt (Tapolca-patak, Malom-tó, Tamási Áron Művelődési Központ, Köztársaság tér). Összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a Belváros, mint a legtöbb funkcióval rendelkező városrész, ezeket a funkciókat megfelelő
minőségben, fenntarthatóan töltse be, új használókat vonjon be a város kulturális tevékenységeibe, és
új funkciókat hozzon létre.

Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében

TÁMOP-6.1.211/1-2012-0659

A pályázat keretében a helyi színtereken folyó egészségfejlesztési/prevenciós programok valósultak
meg színtér-megközelítés szerint. A színtér megközelítés lehetővé tette, hogy helyi szinten a társadalom valamennyi tagja elérhető legyen és a helyi problémákra helyi válaszok születhessenek közösségi
részvétellel, fenntartható módon.

Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi
Tagintézményében

TÁMOP-6.1.211/1-2012-0662

A pályázat keretében a helyi színtereken folyó egészségfejlesztési/prevenciós programok valósultak
meg színtér-megközelítés szerint. A színtér megközelítés lehetővé tette, hogy helyi szinten a társadalom valamennyi tagja elérhető legyen és a helyi problémákra helyi válaszok születhessenek közösségi
részvétellel, fenntartható módon.
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Pedagógiai megújulás informatikai
eszközök segítségével, a tapolcai
iskolákban

TIOP-1.1.1-07/12008-0666

Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése.

Tapolcai Általános Iskola innovatív
pedagógiai-módszertani megújulása

TÁMOP-3.1.412/2-2012-0439

Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása-természetközeli sporttáborok és a környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenység - megvalósításához szükséges ÖKO-tábor és Erdei Iskola megvalósítása.

Fenntartható közlekedésfejlesztés
Tapolcán

TOP-3.1.1-16-VE12017-00009

Az autóbusz-állomásnak jelenleg helyet biztosító terület kialakítása, új autóbusz-beállók kialakítása,
közlekedés-biztonsági szempontból történő átalakítása.

A tapolcai Batsányi János Gimnázium épületének energiahatékony
felújítása

TOP-3.2.1-15-VE12019-00005

Napelemes rendszer és homlokzati hőszigetelés kialakítása, régi fa nyílászárók helyett korszerű, műanyag nyílászárók beépítése.

Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása

TOP-3.1.1.-15VE1-2016-00009

A projekt célja a Tapolca-Szigliget kerékpáros útvonal létrehozása, így a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésével a közvetlenül és közvetve kedvezményezett településeken a környezetkímélő
kerékpáros közlekedési mód elterjedésének elősegítése.

A tapolcai szegregátum társadalmi
felzárkóztatása

TOP-5.2.1-15-VE12016-00002

A projekt a szegregátum lakóinak társadalmi integrációját hivatott elősegíteni, fő fejlesztési cél az ott
lakók szociális és foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a közösségfejlesztés.

Tapolca belterületi csapadékvízhálózat rekonstrukciója

TOP-2.1.3-16-VE12021-00039

A projekt közvetlen célja a központi belterületet tehermentesítő, a Sallay Misi utcai és a

Humán szolgáltatások fejlesztése
Tapolcán és környékén

EFOP-1.5.2-162017-00012

A projekt keretében olyan tevékenységek (képzések, tréningek, rendezvények) valósulnak meg, melyek kiemelt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való
megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a
vidék megtartó képességének erősítése.

Barackos lakóparki főgyűjtő csatornák rekonstrukciója.

Személyes interakciókat lehetővé tevő helyi karakter, szükséges erőforrások
A CLLD Helyi Akciócsoportjának tagjai a térségben folyamatosan jelen vannak, a korábban megvalósult
projektekben együttműködtek a térség egyéb szereplőivel (civil-, vállalkozói- és közszféra). A térségben felmerült problémák megoldásában aktív szerepet vállaltak. A helyi karakter elsődleges feladata a helyi partnerség elősegítése, a térség szereplőinek összefogása, helyi igényeknek megfelelő fejlesztések
megvalósításának elősegítése a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján.
A stratégia céljainak megvalósításához az alábbi kulturális erőforrások is rendelkezésre állnak:
• Tamási Áron Művelődési Központ
• Csermák József Rendezvénycsarnok
• Csobánc Művelődési Ház Diszelben
• Belvárosi Közösségi Ház – „Art Mozi”
• VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ
• Wass Albert Könyvtár és Múzeum
A civil szervezetek tevékenységükkel az életminőség, a helyi identitás erősítéséhez és – pl. a sportolók
sikerei révén – a település hírnevének öregbítéséhez is aktívan hozzájárulnak. A városban a helyi lakosok
nagymértékben elkötelezettek a közösségi tevékenységek iránt. Ezt mutatja egyrészt az arányaiban nagyszámú civil kezdeményezés, másrészt az Önkormányzat által vezetett korábbi tervezési és városfejlesztési
tevékenységek is nagy számban mozgósították a helyi lakosokat.
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3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése
3.1. Helyzetfeltárás
Térszerkezeti fókuszpont
Tapolca Veszprém megyében, Budapesttől 160 km-re, nyugatra, a Balaton északi partjától 10 km-re fekvő
városi rangú település és járási központ. A település a róla elnevezett Tapolcai-medence közepén helyezkedik
el. Tapolca Sümeggel együttműködő „ikerváros”, térségük együttesen képez funkcionális várostérséget a Balaton nyugati kapujában. Szervesen kapcsolódik a térség közlekedési hálózatába, fontos útvonalak találkozásánál fekszik. Budapest felől a 8. számú főútról leágazó 77. sz. (veszprémi) főútról, délről a Balaton északi
partján vezető 71. sz. főúton és mellékutakon, nyugatról a 84. sz. főútról és a 7317. sz. útról közelíthető meg.
A környező települések felől érkező városi utak sugár irányban érik el Tapolca központját. Vasúton Tapolca a
Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk–Celldömölk és a Székesfehérvár–Tapolca törzshálózati fővonalakon érhető el. Tapolca regionális helyzetét illetően mindenekelőtt a Közép-dunántúli Régióhoz való tartozás a meghatározó. Mivel azonban a tapolcai térség földrajzi elhelyezkedését tekintve a régió nyugati-délnyugati végeit
jelenti, Tapolca a Nyugat-Dunántúlhoz is kötődik – nemcsak annak közelsége okán, hanem a város egykori
Zala megyéhez tartozása miatt is. E kötődés egyebek között a munkaerőpiacon is érzékelhető. Ezen túlmenően a város vonzáskörzete kiterjed a Balaton régióhoz tartozó több üdülő-településre is, azok turisztikai
háttér-településenként fontos ellátó funkciókat tölt be. A Balaton és környéke Budapest mellett az ország
turisztikailag leglátogatottabb területe, így Tapolca Balaton régióhoz fűződő kapcsolata egyértelmű előnyöket jelent a város számára.
Tapolcának a megyei városhálózatban betöltött szerepét vizsgálva tekintettel kell lennünk a megye aprófalvas jellegére. A Közép-dunántúli Régió 401 településének valamivel több, mint fele Veszprém megyében
található; de itt a települések átlagos népességszáma a régiós átlagnak csupán fele. A legkisebb (1000 lakosnál kisebb népességű) települések aránya a régióban kb. 50 %, míg Veszprém megyében ez az arány 72 %.
Veszprémben a települések felének 500-nál kevesebb lakosa van.
Tapolca a 2013. január 1-jétől felálló új közigazgatási struktúrában járási székhely lett. A járás területe
megegyezik a korábbi Tapolcai kistérség területével; Veszprém megyében ez a második legtöbb települést
magában foglaló és a harmadik legnagyobb területű járás. Jelenleg két város (Tapolca és Badacsonytomaj) és
31 község tartozik hozzá. Településszerkezetét tekintve aprófalvas, a települések közel 60%-a 500 lakos alatti
község. A megye kilenc kistérsége közül az egyetlen, amely a fejlődő kategóriába tartozik. Tapolcai járás egyes
települései Tapolca város agglomerációjának is tekinthetők: ezek képezik a Tapolca, Zalahaláp, Gyulakeszi,
Raposka, Kisapáti, és Hegymagas alkotta mikro-térséget.
A Településszerkezeti Terv bőségesen tartalmaz területeket a várható fejlesztések megvalósítására:
•

Lakóterületi fejlesztésekre kijelölt beépítetlen területek nagysága viszonylag szerény, az ún. Y-házaktól nyugatra, valamint a város északi kertvárosi részéhez kapcsolódóan van lehetőség ilyen jellegű
fejlesztésre.

•

A lakóterületekhez képest viszont a Településszerkezeti Terv jelentős gazdasági-kereskedelmi területeket jelölt ki a fejlesztésre, a város keleti, északi és nyugati részén.

Alulhasznosított barnamezős területek
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A település barnamezős területei a volt honvédségi laktanyák. A laktanyák együttes kialakítása mintegy
száz évvel ezelőtt kezdődött. A II. világháborút követően különböző katonai szervezetek használták. A két
laktanyából, illetve egy füves katonai reptérből álló ingatlancsoport összesen több mint 300ha területű.
A 2006-os döntés alapján nagyobb részben Tapolca város (kisebb részben – az északi laktanya nyugati
területét érintően – Lesencetomaj község) tulajdonába kerültek a volt honvédségi laktanyák. Ezek a területek
úgynevezett A1-es állami területként szerepeltek, szabályozás nélkül, illetve különleges honvédségi területként nyilvántartva. Itt eredetileg turisztikai célú fejlesztést tervezett a város, ami azonban nem valósult meg.
Ezután változtatták GKSZ (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) besorolásúvá a területet. Ide folyamatosan települnek be vállalatok, de ezek sok esetben a városból kitelepülő, már korábban is a városban működő üzemek. Az ITS szerint a déli területen 7 ha egybefüggő terület van még szabadon, illetve szétszórtan
további 1,5 ha. Az északi területnek 30-40%-a telített. A területeknek az infrastrukturális felmérése megtörtént, tervezése folyamatban van.
Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)
„Öreg Tapolca” területén – ma nagyrészt elöregedett, földszintes, „kvázi” zártsorú beépítésű lakóépületek
találhatóak, a központhoz közeli részeken kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal. Az elöregedett épületállomány oka az, hogy a terület hosszú ideig tömeges lakásépítés céljára kijelölt volt, és korszerű felújításra
nem volt lehetőség. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ma részben elszegényedett lakosság él itt, és a városrész keleti területei szegregációval veszélyeztetettek lehetnek.
A város jellegzetes területe, egyben a hazai városépítési gyakorlat különleges példája az „Y-házas” lakótelep. Az alagútzsalus építési rendszerrel megvalósított együttes nemzetközileg is ismert, az adott kort jól reprezentáló, városépítészeti szempontból is értékelhető megoldás. Az épületek, épületszerkezetek leromlása
előrehaladott, de energiahatékony felújítással, a környezet rendezésével a város élhető területévé tehető.
A város másik lakótelepe az egykor a honvédség számára épült Dobó István lakótelep leszakad a várostesttől, ellátása hiányos, az állagromlás előrehaladott. Legalább állagmegóvó felújítása aligha halasztható tovább.
Szegregált területek
Az ITS-ben foglaltak szerint Tapolcán a KSH öt olyan településrészt azonosított, ahol 2011-es népszámlálási
adatok alapján számított szegregációs mutató 30 % fölötti, de ezek közül csak egy van, ahol a népességszám
eléri az 50 főt. Ezen a területen belül a Balaton – Szentgyörgy – Csobánc – Bajza utcák határolt, mintegy 250
lakosú tömb szegregációval veszélyeztetettnek, a fennmaradó rész – azaz a tömb déli és keleti része- viszont
szegregátumnak minősül. Utóbbi területen 122-en laknak.
Látható, hogy a kérdéses területen mind a lakosság iskolázottsága, mind jövedelmi viszonyai (rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők száma) messze elmaradnak a városi átlagtól. Figyelemre méltó azonban, hogy a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya nem tér el a városi átlagtól, és a munkanélküliségi ráta
is csak mérsékelten nagyobb a városi átlagnál. Ezzel szemben markáns különbség mutatható ki a lakosság
korösszetételében, amennyiben itt az átlagnál lényegesen magasabb a gyermekkorúak, ugyanakkor lényegesen kisebb az időskorúak aránya. A helyi tapasztalatok szerint az utóbbi években felgyorsult a lakosság cserélődése e területen, jelezve a szegregációs folyamatok erősödését.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a területen lakásállományának minősége is rosszabb, mint a város
más részein; az átlagnál jóval magasabb az alacsony komfortfokozatú, komfort nélküli és az egyszobás lakások. A területen több elhagyott, leromlott állapotú épület is található. A terület sajátos ellentmondása, hogy
mindezek mellett nem egy olyan lakóingatlan is van ebben a tömbben, amelyek nemcsak rendezettek, hanem
méretük és állapotuk alapján az ott lakó családok átlagot meghaladó jövedelmi viszonyairól árulkodnak.
Stratégiai dokumentáció
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A terület infrastrukturális ellátottsága (utak, járdák, víz, gáz, villany, szennyvíz stb.) megfelelő, e tekintetben nem különbözik a város más részeitől; a környezet összességében rendezett.

Környezeti adottságok fókuszpont
A város közigazgatási területén földtanilag alapvetően vulkanikus eredetű képződmények találhatók.
A szarmata korú mészkőrétegben vájta ki a mélyebb rétegekből feltörő langyos víz a város alatti barlang
üregeit (Tavasbarlang, Kórház-barlang, Berger Károly-barlang). A háromszintű barlangrendszer jellegzetessége, hogy alsó termeit és a felső járatok egy részét 18-19oC-os víz borítja. A jelenleg ismert üregeken kívül
Tapolca alatt még további fel nem tárt üregek, illetve barlangrendszer húzódhat.
A Tapolcai-tavasbarlang a törvény erejénél fogva (ex lege) védett, felszíne pedig országos jelentőségű természetvédelmi terület, amelyet már 1942-ben védetté nyilvánítottak. Ezek a területek a Balaton északi partján 1-15 km széles sávban végighúzódó Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részét képezik. Fontos,
hogy 2014 októbere óta Tapolca városa hivatalosan is egyike Magyarország 21 gyógyhelyének.
A város területének nagy része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület, ahol korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált
szőlőtermesztés folytatható.
Tapolca szerepel a kiemelten fontos érzékeny természeti területekkel (ÉTT) érintett települések között is.
A Tapolca környéki talajok szennyeződésének potenciális veszélyforrásai a szennyvíziszap felhasználásával
készült szennyvíziszap-komposzt esetleges helytelen, valamint a növényvédő-szerek, műtrágyák esetleges
túlzott mértékű mezőgazdasági felhasználása, a legális, illetve illegális hulladéklerakásból és más tevékenységekből származó szennyezések, valamint az eróziós, deflációs talajpusztulás.
A jelenleg fontos feladatok közé tartozik:
• Az illegálisan elhagyott hulladék észlelése, összeszedése és ártalmatlanítása.
• „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” és az ökogazdálkodás elősegítése (PR tevékenység).
Felszíni és felszín alatti vizek
A város a Balaton északi vízgyűjtő területén helyezkedik el. Ennél fogva mind a felszín alatti vizek állapotára, mind a felszíni vizek és vízgyűjtő területekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, érzékeny területen fekvő település.
A város területén a talajvíz átlagosan 2-4 méter között van. Az artézi kutak száma kevés, mélységük 200
méterig terjed. A felszín alatti vízkészlet korlátozott mennyisége miatt ezeknek a felszín alatti vizeknek a kitermelése a városban nem jelentős.
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A triász karsztos kőzeteket megcsapoló kutak megfelelő nagy hozammal bírnak, és a feltárt víz hőmérséklete a termálvízként való hasznosítást is lehetővé teszi. A karsztvíz minősége a területen általában jó, amely
alkalmas termálvizes strand üzemeltetésére is (a 35-37 °C között változó hőmérsékletű vizet 636 m talpmélységű kútból nyerik). A környezeti adottságok által lehetővé vált a strand megépítése, mely beruházás folyamatban van és a további fejlesztési lehetőségek szerepelnek a hosszabb távú beruházások között.
Tapolca város közigazgatási területén az Eger-víz, a Tapolca-patak és a Kétöles- vagy Viszlói-patak folyik.
A korábbi aktív bányászati karsztvízszint süllyesztés 1998-ban történt megszüntetése, és az ezt követő lassú
regenerálódás ellenére a város nyugati részén lévő Kétöles- vagy Viszlói-patak medre rendszerint száraz, a
patak időszakos vízfolyás. Mindhárom vízfolyás a Balatonba torkollik. A Tapolca-patakba közvetlen használtvagy tisztított szennyvíz-bevezetés történik. A patakba vezetik be a Rockwool Hungary Kft. által kibocsátott
hűtővizet, a Bakonyerdő Zrt. Tapolcai Parkettagyára által kibocsátott ülepített és biológiailag tisztított szennyvizet, továbbá a szennyvíztisztító telep által kibocsátott, tisztított szennyvizet. A Tapolca-patak által a Balatonba juttatott szennyezőanyag-terhelések 74%-a a tapolcai szennyvíztisztító telepről származik.
Tekintettel az érzékeny területi besorolásra, kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi feladatokra (a talajvédelmet igénylő intézkedéseken túl):
• A jelenleg használaton kívül lévő tapolcai vízmű hidrogeológiai védőterületének kijelölése a kutak
vizének minőségi védelme érdekében.
• A települési folyékony hulladékkezelési (szippantási) tevékenység rendszeres ellenőrzése az ingatlantulajdonosoknál és a szippantást végzőknél.
• A talajterhelési díj következetes befizettetése az érintettekkel, a szennyvízgyűjtő hálózattal ellátott
területeken be nem kapcsolt ingatlanok esetében.
• A szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése.
A szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízhálózat fejlesztése érdekében benyújtott, KEHOP2.2.1-15-2015-00021 azonosítószámú, „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 1 (ÉKDU1.) elnevezésű pályázat eredményeként 2019 májusára megvalósult a szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése, valamint a városi szennyvízcsatorna kritikus állapotban lévő szakaszainak
rekonstrukciója, mintegy 3,1 milliárd Ft összegű támogatásból. A beruházás jelentős mértékben javított a
város környezetterhelésén, megteremtve a jövő nemzedéke számára is élhető környezetet.

Kulturális erőforrások fókuszpont
Tapolca természeti és kulturális értékekben gazdag. Különös nevezetessége a csónakkal bejárható tavasbarlang, valamint a Szent György-hegy bazaltoszlopai. A hegy oldalában régi présházak bújnak meg. A borkereskedelméről is nevezetes város a környék kulturális központja. Noha Tapolca felé haladva már messziről
Stratégiai dokumentáció
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látszanak az új építésű lakótelepek jellegzetes lépcsős épületei - az Y alakú házak -, a belváros merőben más
képet mutat.
A híres Malom a Tapolcai tó partján található, melyet mesterségesen duzzasztottak tóvá, hogy a malmot
működtessék. A városközpontban itt erednek azok a források, melyeknek a település a nevét is köszönheti.
A régi Malom ma szállodaként működik. A tó körül műemléki épületek, helyreállított formában állnak.
A hangulatos helyen nyáron vízi színpad is működik, ahol különféle nyáresti zenei rendezvényeket nézhetnek meg az idelátogatók. A tó körül több emlékmű és szobor is látható, mint a tapolcai híres szülötteknek
emléket állító Tapolcai Panteon, vagy Tapolca szülöttének, Batsányi Jánosnak és feleségének szobra.
Tapolcán található a 2000-ben megnyílt Marton Galéria, melyben Marton László, a kortárs képzőművészet
egyik legjelentősebb alkotójának munkái tekinthetők meg. Közülük az egyik legismertebb a korláton ülő Kiskirálylány.
A Kis-tó partján található a Szentkút is, mely valamikor a Véndek-hegy forrását díszítette. A forrás azóta
elapadt, az épületet pedig 1984-ben itt állították fel újra a Tapolcai Városszépítő Egyesületnek köszönhetően.
Benne látható Udvardy Erzsébet Madonna c. műve.
A történelmi városközpontban helyezkedik el a Templom-domb. Az itt álló plébániatemplom alapjai a 13.
századból származnak. Ennek emlékét őrzi a déli oldalán levő román stílusú ablak. A 18. században barokk
stílusban átépítették, s a 19. században Északi oldalához az irgalmas nővérek rendháza és óvodája épült. A
templommal szemközti iskola helyén állt az egykori vár, melynek falai ma megmagasítva láthatók, az iskola
északi végénél láthatják a XVII. sz. közepén kibővített vár kapuját, előtte a mély farkasveremmel. Udvarán
pedig Turul ispán XIII. századi birtokközpontjának épületmaradványait tekinthetik meg. Az iskola alatt levő
római kori alapfalon áll Marton László Múltunk című alkotása. A szomszéd épület, a Kántorház az egyik legrégibb népiskolai épület, ahol iskolatörténeti kiállítás őrzi a múlt emlékét.
A Városi Múzeumba látogatók megismerhetik Tapolca történetét, állandó kiállításokon vehetnek részt.
A tapolcai Strandfürdő területén a tervek szerint megvalósult a beruházás, így már három medence, valamint játszótér, strandröplabda-pálya és büfé várja a vendégeket. A gyógyulni vágyók pedig ellátogathatnak a
barlang mellett épült kórházbarlangba is. A kórházbarlang 1973 óta működik. Légzőszervi, légúti, allergiás és
asztmás betegek gyógyítására, hörghurut és tüdőtágulás kezelésére specializálódott.
Látnivalók listája:
• Kiskirálylány szobra
• Baumberg Gabriella szobra
• Bányászok-térplasztika
• Protestáns templom
• Barokk híd
• Szent Márton római katolikus templom
• Római katolikus templom (Nagyboldogasszony)
• Bormúzeum
• Batsányi János költő szülőháza
• Szentháromság szobor
• Szentgyörgy-hegyi bazaltorgonák tanösvény
• Marton Galéria
• Batsányi János szobra
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Trianoni emlékmű
Tornászó fiú szobra
Nepomuki Szent János szobor
Katonai emlékpark
Y alakú házak
Tapolcai vár
Tapolcai Pantheon
Városi Múzeum
Nagytó (Malomtó)
Malom
Első Magyar Látványtár
Szentgyörgy-hegy
Tavasbarlang
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Tapolca sokszínű és mozgalmas kulturális és közösségi életének fő szereplői, szervezői az önkormányzat intézményei, amelyeket a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Tapolca Kft. üzemeltet.
A korábban a Bauxit Művelődési és Továbbképző Központnak otthont adó épületben 2002 óta működik a
város saját tulajdonban lévő művelődési központja, amely 2007 óta Tamási Áron nevét viseli. A ház a helyi
közösségi kultúra központja, a civil közösségek és amatőr művészeti tevékenységek otthona, szakmai segítője. Az épületben 227 fős színházterem is található, konferenciák helyszínéül is szolgál és helyt ad a városban
szervezett bérletes színházi előadásoknak. Tapolcának saját színtársulata nincs, az előadásokat vendégtársulatok tartják, azonban amatőr színjátszó kör és Musical Színpad is működik a városban.
A Tamási Áron Művelődési Központ a szervezője a jelentősebb városi rendezvényeknek, köztük az állami
ünnepségeknek is, de az egyéb rendezvényekben számos civil szervezet is aktívan közreműködik (pl. Tapolcai
Városszépítő Egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete, Honvéd Kulturális Egyesület, nyugdíjas szerezetek, Nő
klub, Tanúhegyek Egyesület, ÉFOÉSZ, Páneurópai Unió stb.).
A Csermák József Rendezvénycsarnok épülete 2003-ban került átadásra, létesítésével olyan többfunkciós
épülettel gyarapodott Tapolca, amely elsősorban a sport, de emellett a kulturális élet kiterjedéséhez is hozzájárul. A 2500 fő befogadóképességű csarnok adottságai révén lehetőséget nyújt a konferencia- és rendezvényturizmusban rejlő lehetőségek kiaknázására. A számos sportesemény közül kiemelhető a Dr. Papp Pál –
Csermák József Kalapácsvető Emlékverseny, az Ács János Sakk Emlékverseny, amelyek nemzetközi szintű rendezvények, de szerveznek tömegsport rendezvényeket, egészségnapokat is. A rendezvénycsarnok a sporteseményeken túl aktív részese az egyéb városi események lebonyolításának is (Tapolca Expo, városi és iskolai
kulturális rendezvények: bálok, szalagavatók, koncertek stb.). A rendezvénycsarnok mellett két műfüves
sportpálya és a Tapolca Városi Sport és Szabadidő Centrum és a Honvéd sporttelep áll a sportolni vágyók
rendelkezésére.
A Csobánc Művelődési Ház Diszelben, a városrész központjában helyezkedik el. Már a rendszerváltás előtt
is kultúrházként működött, azóta is jelentős szerepet tölt be a helyi kulturális életben. A kulturális programokon kívül helyet biztosít családi rendezvényeknek, nyugdíjas találkozóknak, termékbemutatóknak, vásároknak is, illetve otthont ad amatőr művészeti csoportoknak (pl. Csobánc népdalkör) és a helyi fiatalok közösségi
életének összefogását célul tűző Talentum Ifjúsági Egyesület Diszelnek.
A város központjában lévő Belvárosi Közösségi Ház az „Art mozi” hálózat részeként 151 férőhelyes, napi
rendszerességű vetítésekkel várja látogatóit, ezenkívül házasságkötő teremként, valamint egyéb rendezvények, ismeretterjesztő előadások helyszíneként is funkcionál.
Tapolcán is megtalálható az ország 15 településén működő Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő
Egyesület (VOKE) amely közhasznú szervezetként lát el szakmai, közművelődési, kulturális oktatási tevékenységet. A VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ Tapolcán és környékén is ismert intézménye a
területnek.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Tapolca egyetlen közgyűjteménye, amely jelentős közművelődési feladatokat is ellát. A könyvtárban a szakalkalmazottak 29 községi könyvtár számára is nyújtanak szakmai szolgáltatásokat (beszerzés, katalogizálás stb.), így összesen mintegy 240 ezer könyvtári dokumentumot
kezelnek. A könyvtár saját kölcsönözhető állomány közel 112 ezer. Különösen értékes a helyismereti anyaga
(fotók, újságok, képeslapok) és a folyóirat-állománya. A könyvtárnak 2.380 regisztrált felhasználója van; a
városlakók mellett – idényjelleggel – a nyaralók, üdülőtulajdonosok igényeit is kiszolgálja. A múzeum több
mint 11 ezer műtárggyal rendelkezik, aminek egy részét azonban helyhiány miatt nem tudják kiállítani. Láto-
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gatóinak száma éves viszonylatban 2000 körül alakul. Az intézmény komoly aktivitást mutat különböző kulturális események megszervezésében, gyakorlatilag hetenként sor kerül valamilyen eseményre (múzeumpedagógiai foglalkozások, irodalmi estek, koncertek, történelmi előadások stb.).
A felsorolt városi intézmények és azok rendezvényei természetesen a városon kívülről is sok érdeklődőt
vonzanak, illetve egyes kiemelt rendezvények turisztikai szempontból is jelentősek. Ennek ellenére – az ITSben is megfogalmazottakkal összhangban – a fent említett könyvtári szolgáltatásokon túl a város és a városkörnyék települések intézményei közt formális együttműködések nem alakultak ki. Kivétel ez alól a hagyományos Szent György Hegyi Napok, ami Tapolca és három másik település közös rendezvénye.

A város önkormányzati közművelődési, kulturális intézményei összességben megfelelő környezetben, jó
állapotú ingatlanokban működnek. A művelődési központ és a könyvtár épülete a közelmúltban felújításra
került, de utóbbi esetében szükség lenne még további akadálymentesítésre, a múzeum épületben pedig a
látogatói igényeket kiszolgáló mellékhelyiségek kialakítására és fűtéskorszerűsítésre is (a bővítés mellett).
Ugyancsak indokolt lenne a Csobánc Művelődési Ház állapotának javítása is. A nagy népszerűségnek örvendő
városi rendezvények színvonalas lebonyolításának feltételei alapvetően adottak, azonban egyes kiemelt szabadtéri rendezvény-helyszíneken szükség lenne az erősáramú leágazás kiépítésére, illetve további nyilvános
illemhelyek létesítésére.
A városban működő intézmények az igényeket és a szükségleteket gyakorlatilag teljes körűen lefedik,
azonban célszerű lenne a különböző rendezvényeket időben és kapacitásokban a jelenleginél jobban összehangolni. Ennek megoldása a polgármester mellett működő, újonnan létrejött kulturális kabinet egyik feladata lehet.

Közszolgáltatások fókuszpont
Tapolca város arra törekszik, hogy lakói számára mind nagyobb teljességgel biztosítsa a különböző közszolgáltatásokat. A szolgáltatások ellátásában az önkormányzat nem csupán a mennyiségi teljesítésre törekszik, feladatai elvégzésében lényeges elem a minőségi munka is.
Oktatás
A Tapolcán tanuló fiatalok döntő többsége állami intézménybe jár, de a városban működik 2 egyházi fenntartású (óvoda, általános iskola, szakképző intézmény) és 1 alapítványi fenntartású (művészetoktatás) intézmény is. Az óvodák esetében a Tapolcai Kertvárosi Óvoda fenntartója a város, ezenkívül működik egyházi
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óvoda is. Az intézmények összességében jelentős számban fogadnak a térség más településeiről is diákokat,
de a Tapolcai Önkormányzatnak más településre kiterjedő feladat-ellátási megállapodás csak Raposka községgel van az óvodai ellátásra vonatkozóan.
A Bárdos Lajos Általános Iskola három feladatellátási helye más-más szakterületekre specializálódott (matematika, számítástechnika, idegen nyelvek, sport stb.), amelyek jól kiegészítik egymást. A Batsányi János
tagintézményben kétnyelvű (magyar-angol) oktatás folyik.
A Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szakképző intézmény alap-profilja a vendéglátás, de emellett más szakmákban (pl. szerkezetlakatos, hegesztő) is oktatnak fiatalokat, igazodva a helyi foglalkoztatók és
vállalkozások igényeihez. Ahogy a bejáró tanulók létszámából is látható, az intézmény térségi feladatokat lát
el, az itt tanulók kétharmada más településekről jár ide.
A járás egyetlen gimnáziuma „hagyományos” négy évfolyamos képzést folytat, aminek eredményességét
a tanulmányi versenyeken elért eredmények is igazolják. A gimnázium fontos szerepet tölt be a térségben,
tanulói harmada bejáró.
A kollégium igen alacsony kihasználtsággal működik annak ellenére is, hogy itt kapnak elhelyezést a
Széchenyi Szakképző Iskola és a Szász Márton Iskola kollégiumi ellátást igénylő diákjai is.
A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola nem csupán a művészeti alapoktatás szempontjából érdemel említést. Az iskola diákjai a város rendezvényeinek állandó szereplői, de saját szervezésű művészeti eseményei, hangversenyei is népszerűek. A városban a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei is szervesen részt vesznek a rendezvényeken és alkotásaikkal, bemutatóikkal színesítik azokat.
A Szász Márton Általános Iskola, valamint a Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája
és Szakiskolája ugyancsak hiánypótló intézmény a térségben, miután középsúlyos értelmi fogyatékos, autista
gyermekek képzésével is foglalkozik. Az alapképzés mellett a diákok fejlesztő foglalkozásokon, fakultációkon
vehetnek részt. Az intézménybe a 2014-es adatok szerint 45 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuló
jár. A szakképzésben résztvevők száma 51 fő, a középsúlyos értelmi fogyatékosaké 19 (2014-es adat)
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményében nevelési tanácsadás, konduktív
pedagógiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás és logopédiai szolgáltatásokat
vehetnek igénybe a rászorulók.
Tapolcának felsőoktatási intézménye nincs, de az önkormányzat figyelmet fordít a tehetséges helyi fiatalok felsőfokú tanulmányinak támogatására. Ennek érdekében a 4,0 átlag fölötti tanulmányi eredménnyel rendelkező tapolcai hallgatók számára – pályázati úton – havi 10 eFt-os ösztöndíjat nyújt az önkormányzat.
Összességében a város oktatási kapacitásai mennyiségi és strukturális szempontból is megfelelőnek minősíthetők, kielégíti a városi és a térségi igényeket, s a középtávú demográfiai előrejelzések alapján a későbbiekben sem szükséges kapacitásbővítés vagy strukturális átalakítás. A város célja a jelenleg jól működő
rendszer megtartása.
Az intézmények infrastrukturális helyzetét tekintve sincsenek alapvető hiányok, s az elmúlt években több
helyen is sikerült fejlesztéseket (pl. energetikai korszerűsítéseket) végrehajtani.
Egészségügy
Az egészségügyi alapellátást a háziorvosok és a házi gyermekorvosok biztosítják. Az orvosok leterheltsége
időben változó. A felnőttek esetében az összes esetszám a 2000-es évek növekvő tendenciáját követően átmeneti visszaesés után stagnál, évi 13 ezer körül alakul. A gyermekorvosok által ellátott esetek száma az
évtized közepe óta csökkenő tendenciájú, ami vélhetően a demográfiai tendenciákkal is magyarázható.
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Az egy háziorvosra jutó lakosok számát egyrészt a csökkenő lakosságszám befolyásolja, másrészt az orvosok számának csökkenése. E két hatás eredője miatt a csökkenő tendenciában időnként ugrásszerű növekedések jelennek meg. E kiugró évektől eltekintve (2009 és 2013) az egy orvosra jutó lakosságszám az országos
átlagnál (és többnyire a megyeinél is) kedvezőbben alakul.
A jelenlegi háziorvosi létszám (7 háziorvos és 3 gyermek háziorvos) elegendő, a rendelések területi megoszlása is megfelelő, a városnak ellátatlan területei nincsenek. A háziorvosok vállalkozói konstrukcióban látják
el feladataikat részben saját tulajdonú, részben önkormányzati tulajdonú ingatlanokban. A rendelések infrastrukturális feltételei (ingatlan állapota, felszereltség) két helyszínen javításra szorulnak, ennek érdekében az
önkormányzat is tervez fejlesztést, ingatlanfelújítást.
A településen 4 gyógyszertár működik.
Tapolca egészségügyi ellátásának fontos intézménye a Deák Jenő Kórház. Megalapítása óta a kórház – a
háború okozta megszakításokkal – folyamatos fejlődésen ment keresztül. Az intézmény jelenleg a krónikus
belgyógyászat, a tüdőgyógyászat és légzésrehabilitáció és az ápolás, szakápolás szakmákra kiterjedően rendelkezik összesen 141 ággyal. A tapolcai lakosok számára az egyéb szakterületeken a kórházi ellátást Ajkán
(illetve a megyeszékhelyen) biztosítják. A fekvőbeteg ellátás mellett a kórházban 21 szakterületre kiterjedően
végeznek járóbeteg szakrendelést és gondozást korszerű körülmények között.
A város egészségügyi intézményei közt meg kell említeni a magánbefektetések révén létrejött Pannon
Reprodukciós Intézetet, amely 2000 októberében kezdte meg működését. Az Intézetben lombikbébi kezeléseket és egyéb meddőségi kezeléseket, továbbá nőgyógyászati, ultrahang és labor vizsgálatokat is végeznek
OEP finanszírozott formában is. Az Intézet az ország több pontján is megtalálható Kaáli intézethálózat része,
amely európai szinten is kimagasló szakmai eredményeket tud felmutatni.
Tapolcán Egészségfejlesztési Iroda is működik a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet kereteiben.
Az Iroda a TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0009 számú projekt keretében számos egészségmegőrző és szemléletformáló programot valósított meg, melyeket a fenntartási időszakban is folytatnak, hiszen elkötelezettek a térség lakosainak egészségmegőrzésében és szemléletformálásban. A megvalósult és megvalósuló programok
nemcsak a pályázati konstrukció céljait, hanem a térség összefogását és a kapcsolatok kiépítését is elősegíti.
Tapolcán 2018. július 1. óta Lelki Egészségfejlesztési Központ is működik szintén a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet keretei között. Az EFOP-1.8.20-17-2017-00016 számú projekt célja, hogy a járás lakosságának mentálhigiénéjét pozitív irányba mozdítsa el, ezáltal lelkileg egészségesebb, aktívabb élethez juttassa
az itt élőket. A projekt keretében 2 éven át a hozzájuk forduló lakosság állapotfelmérését és kockázatbecslését végzi. Tréningeket, klubokat, előadásokat szervez, egyéni tanácsadásokat végez.
Szociális közszolgáltatások
A városban elérhető szociális jellegű szolgáltatások nagy részét a Szociális és Alapellátási Intézet nyújtja.
Az intézmény fenntartója a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, amelynek Tapolcán kívül
Raposka község a tagja. Tevékenységük ezeken túl más településekre nem terjed ki. Az Intézmény az alábbi
feladatokat látja el:
• legalább napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása a szociális rászorultak részére
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás rászorulók részére
• időskorúak nappali ellátása
• fenntartja a Család- és Gyermekjóléti Központot
• működteti a Hajléktalanok átmeneti szállóját
• működteti a védőnői hálózatot
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a város egyetlen bölcsődéjét 2011-ben felújították és bővítették, kapacitása 62 férőhely, ami a jelentkező igényeket kielégíti

Összességében a felsorolt ellátások az igényeket és a szükségleteket mennyiségi téren kielégítik, általában
a szolgáltatások fizikai feltételei is megfelelőek. A szociális területen dolgozók tapasztalatai szerint ugyanakkor vannak olyan területei a szociális ellátásnak, ahol indokolt lenne a fejlesztés, beruházás: szükség lenne
egy családok átmeneti otthonára az átmenetileg lakás nélkül maradt családok számára, emellett a demográfiai tendenciák is igazolnák egy idősek otthona létrehozását.
A város Önkormányzata 2015. évben nyilvános ülésén fogadta el a város 5 évre szóló esélyegyenlőségi
programját, majd 2019-ben a 116/2019. (VI.28.) sz. határozatával a képviselő testület elfogadta az új HEP-t.
A program a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban részletesen elemzi a városban fellelhető
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetét, és intézkedési tervet tartalmaz életkörülményeik javítására.

A társadalom állapota fókuszpont
Tapolca népszámlálási lakónépessége a 2011-es népszámlálás adatai szerint 16.185 fő. Ezen belül minden
huszadik tapolcai lakos (805 fő) a városhoz 1977-ben csatlakozott Diszel településrészben lakik. Külterületi,
jellemzően mezőgazdasági jellegű (készenléti, szolgálati) lakóhelyeken, tanyákon valamivel több, mint száz
lakos él. Utóbbin belül a legnépesebb területek Sebron és Mogyoróshegy, e két területen található a külterületi lakosok fele, mintegy 60 fő.
A nemek szerinti összetételt tekintve Tapolcán – az országossal egyezően – a nők kissé magasabb részaránya jelmező (53,4 %). A város egyedisége, hogy ez az arány az elmúlt évtizedben enyhe, de tartós (összesen
1 %-os növekedést) mutatott, szemben a nemek országosan változatlan arányával. Az összetétel korcsoportonként erősen különbözik: míg a 15-59 évesek kört a férfi/nő arány kiegyenlített, addig a 60 éves és idősebb
korosztályban 100 férfira 148 nő jut.
A relatív magas népességszám és népsűrűség ellenére az országos trendekkel azonosan Tapolcán is tartós
népességcsökkenésnek és ezzel együtt a lakosság elöregedésnek lehetünk tanúi. A korábbi évtizedekben a
város népessége a bauxitbányászat fejlődésével fokozatosan emelkedett, azonban az iparág hanyatlása a népességszámra is kihatott. A városban legtöbben 1990-ben laktak, azóta a népesség folyamatosan csökken. A
népesség fogyása mellett az elöregedés is jellemző a városra. A 2001-es és a 2011-es népszámlálás adatainak
összevetése azt mutatja, hogy a 15 éven aluli gyermekek aránya 17,1 %-ról 13,8 %-ra csökkent.
A népességi adatok alapján – figyelemmel a 6349 ha-os területre – a település népsűrűségére 252 fő/km2
adódik. Ez – a népességcsökkenés miatt – számottevően alacsonyabb ugyan a 2001-es népszámlálás alapján
adódó 283 fő/km2 értéknél, azonban ezzel a megye járásszékhelyeinek középmezőnyében foglal helyet, és
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még így is lényegesen meghaladja mind a járási (64 fő/km2), mind a megyei (79 fő/km2) átlagot, és az országos átlagnak (109 fő/km2) is több mint duplája. A magas népsűrűség – a városias jelleg mellett – jelzi, hogy a
térség lakossága jelentős részben a településre koncentrálódik.
A népesség elöregedése a szociális ellátások terén is megjelenik, tapasztalható, hogy míg a kisgyermekes
családoknak nyújtott szolgáltatás iránti igény változatlan volumenű, addig egyre több időkorú ügyfél jelenik
meg az önkormányzatnál segélyezési igénnyel.
A város népességének iskolai végzettségét tekintve a 2001-es népszámlálási adatokhoz képest egyértelműen
kedvező változások követeztek be 2011-re, hasonlóan az országos trendekhez. Külön is kiemelhető a középfokú végzettséggel, mint legmagasabb, iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, ami az országos átlagot
meghaladó volt és maradt.
Ha csak az aktív korúakat (15-59 év) tekintjük, szintén az iskolázottsági mutatók javulását jelzi, hogy a két
népszámlálás közt eltel időben a legalacsonyabb (legfeljebb általános iskolai) végzettségűek aránya 13,2 %ról 7,7-ra csökkent (ugyanezek az arány országosan 15,9 % és 9,4 %). A 25 éves és idősebbek körében a felsőfokú végzettségűek aránya (12,9 %) 2001-ben gyakorlatilag megegyezett az országos átlaggal. Az ezt követő
évtizedben e téren is számottevő növekedés következett be (16 %-ra nőtt) de az országos növekedési ütemet
(12,7 %-ről 19 %-ra) nem tudta elérni.
Tapolcán a munkaképes korúakon (15-64 év) belül a foglalkoztatottak aránya a 2001-es és 2011-es népszámlálás között mérsékelten növekedett (58,7 %-ról 60,1 %-ra), a megye más járásszékhelyeihez hasonlóan
mindvégig némileg az országos átlag fölött maradva. A korábban jelzett erőteljes népességcsökkenés hatását
azonban ez nem tudta kompenzálni, így a foglalkoztatottak száma a korábbiakhoz képest csökkent, 2011-ben
a számuk nem érte el a 7 ezret.
A gazdaságilag nem aktívak (eltartottak, nyugdíjasok, gyes-en lévők stb.) a lakónépesség valamivel több,
mint felét teszik ki (2001-ben 55 %, 2011-ben 53,3 %)
A helyi munkalehetőségek korlátozottságát jelzi, hogy a 2011-es adatok szerint a foglalkoztatottak közül
minden harmadik (32,7 %) naponta eljáró (ingázó) dolgozó. Ez az arány majdnem 5 %-kal magasabb, mint a
tíz évvel korábbi (28,3 %), illetve némileg meghaladja a megye más járásközpontjaira vonatkozó értéket is
(28,5 %), ugyanakkor a Balatoni üdülőkörzetre jellemző 46 %-os értékhez képest nem mondható magasnak.
Lakhatás
Tapolca jellemzően kisvárosias karakterű település az erre jellemző kertvárosias, családi házas lakóövezetekkel. Ugyanakkor jelen vannak a nagyvárosias lakótelepi területek is, amit egyrészt a város keleti részén
alagútzsalus építési rendszerrel épült Y házak, másrészt a város nyugati részén lévő, egykori honvédségi, Dobó
városrész képviselnek.
Tapolcán a lakásállomány hosszabb időtávon enyhe növekedést mutat – 2000 és 2013 között 4 %-kal, 271gyel nőtt a lakások száma. Ezzel a város laksűrűsége (100 lakásra jutó lakosok száma) mérséklődött (271-ről
229-re), lecsökkent az országos átlagra. A lakás-gyarapodás üteme ugyanakkor számottevően elmarad az
üdülőkörzet egészétől, ahol a két népszámlálás közt 14 %-kal (a part menti településeken mintegy 20 %-kal)
növekedett a lakások száma. 2013-ban a város lakásállománya 6900 db körül alakult.
A lakásépítések számának időbeli alakulásánál a városi adatok (a járás egészére vonatkozó adatokkal párhuzamosan) meglehetősen sajátos mintázatot mutatnak, amennyiben a 2000-es évtized közepéig erőteljes
éves ingadozások jellemzőek. 2007-ben erőteljes visszaesés következett be (szemben az országos és a megyei
növekedéssel), majd kisebb növekedés után az új építésű lakások aránya tartós csökkenést mutat. A megszűnő lakások száma évenként 1-3 közt alakul, 2010-től azonban ennél magasabb (6-9).
Civil szerveződések, közösségek
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A tapolcai identitás döntően a város történelmi múltjához, térségi pozíciójához és a természeti adottságaihoz köthető. A városi identitás megalapozói és hordozói mindenekelőtt a turisztikai attrakcióként is szolgáló látnivalók, amelyek mellé azonban egyre inkább felzárkóznak az új keletű, de mára már hagyományossá
vált jelentősebb rendezvények, fesztiválok, illetve az ezekben aktív szerepet vállaló hagyományőrző közösségek, civil szervezetek.
A település rendezvényeinek döntő többségét az önkormányzati tulajdonú Tapolca Kft. szervezésében zajlik,
de a szervezésben és a hagyományápolásban szerepet kapnak ebben a különböző kulturális csoportok, civil
szervezetek is, mint pl. a Batsányi- és a Kinizsi Táncegyüttesek, a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, a Tapolcai
Musical Színpad, az amatőr színjátszó kör, a különböző klubok és egyesületek. A városi identitás erősítésében,
a város kulturális és közéletének alakításában, mint mindenhol fontos szerepet kap a helyi média (Tapolcai
Újság, Tapolca Városi Televízió) is.

Gazdaság helyzete fókuszpont
A XX. sz. előtt Tapolca, mint mezőváros gazdaságában a mezőgazdaság dominált, ugyanakkor a kézművesipar is jelen volt már a középkorban is. A város életében a szőlészet és a borászat a századfordulót követően is jelentős maradt, de fejlődésnek is indult az ipar, részben az akkori vasútfejlesztésekhez köthetően.
Nagyobb ütemű fejlődés a század második felében következett be, amikor Tapolca a bakonyi bauxitbányászat központja lett. E fellendülő szakaszban jött létre többek közt a bazaltgyapot gyár is. Az 1990-es évekig
a bauxitbányászat, illetve a perlit- és bazaltfeldolgozás (építőanyag ipar) voltak a város meghatározó gazdasági ágai. A környéken jelentős volt a bazaltbányászat is, aminek egyik legjelentősebb üzeme a 80-as évek
végéig működő halápi bazaltbánya volt.
Ezek leépülésével hullámvölgybe került a város és a kistérség foglalkoztatása, jelentős mértékben csökkent a megtermelt jövedelem. A különböző (főleg turisztikai) szolgáltatások megerősödésével a városban
termelt jövedelem visszaesése a 2000-es évek elején mérséklődött és az országos átlag közelében stabilizálódott, ami azonban a megyei és a régiós átlagnál alacsonyabb szintet képvisel. A megye hasonló kisvárosaival
összevetve megállapítható, hogy a rendszerváltozást követő időszak egyik legnagyobb vesztese Tapolca. A
megyeszékhely kivételével mindegyik városban történt kisebb-nagyobb visszaesés, azonban egyik sem volt
olyan nagymértékű, mint Tapolca esetében. Az új szolgáltatások megjelenése a városban egyelőre nem tudta
teljes mértékben ellensúlyozni a korábbi tevékenységek megszűnését. A munkalehetőségek szűkössége máig
hatóan megjelenik az olyan negatív trendekben is, mint az elvándorlás, ami a szakképzettek körében is jelentős mértékű. A kedvezőtlen hatásokhoz hozzájárult a 2000-es évek közepén a város három nagy foglalkoztatójának megszűnése, ami egyrészt az e foglalkoztatóknál meglévő munkahelyek elvesztésével, másrészt e
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cégek igen jelentős beszállítói igényeinek eltűnésével olyan problémát generált, amit máig sem tudott a város
gazdasága és munkaerőpiaca kiheverni.
Mindezekkel együtt Tapolca a kistérségi központjaként középfokú ellátó szerepkörű település, amelynek
adottságaiból fakadóan reális esély van a gazdasági fejlődés élénkítésére, a helyi gazdaság dinamizálására.
Ilyen adottság mindenekelőtt a város Balatoni üdülőkörzethez tartozása, ami a Bakony közelségével és a
város megfelelőnek mondható közlekedési kapcsolataival együtt egyértelmű előnyöket hordoz a város számára. Mint háttértelepülés, nemcsak közvetlen turisztikai célpontként, hanem a Balaton felvidék nyugati részének kereskedelmi-szolgáltató központjaként is kell vele számolni.
A történelmi hagyományokkal rendelkező szőlészet-borászat lehetőségeit jelentik a környező szőlőtermő
területek, illetve hogy a tapolcai térségben található a badacsonyi borvidék. Ezen túl az egyéb helyi termelési
adottságokon, különösen pedig a helyi termékek előállításán alapuló élelmiszeripari lehetőségekkel is lehet
hosszabb távon is számolni.
A város ipari termelési hagyományai és infrastrukturális lehetőségei (ilyen célra rendelkezésre álló ingatlanok) kedvező terepet jelent a betelepülni szándékozó, vagy helyben létrejövő ipari termelő, illetve szolgáltató vállalkozásoknak.
Az elmúlt években felerősödött a népi kézműves termékek, a hagyományos termelési módok és értékek iránti
érdeklődés. Fontos a helyi piac, amely heti több alkalommal is nyitva áll a vásárlók számára, illetve a kézműves termékeket árusító üzletek, a közművelődési és közgyűjteményi intézmények, önkormányzatok pedig
fesztiválokat szerveznek, gyűjtőmunkát végeznek és alkotóházakat, kézműves köröket, gyűjteményeket működtetnek. A Balaton régió életében és fejlesztési elképzeléseiben is jelen van a hagyományőrzés, a helyi
termékek és népi kézművesség támogatása, mint a közösségek megújulásának és a gazdaság fejlesztésének
egyik lehetséges megoldása. A város történelmének, kulturális hagyományainak megfelelően jelen vannak az
alkotó körök, a helyi termékek, a népművészet és népi iparművészet értékei, az azokat bemutató formák és
tevékenységek. A XXI. századi művelődési, befogadói attitűdökre reagálva új formák, kreatív megoldások bevezetése is sok lehetőséget rejt magában. A tevékenység nemcsak a helyi közösségek identitása szempontjából meghatározó, de komoly gazdaságélénkítő hatással is bírhat a gyűjtemények működtetése, az azokra
épülő képzések, kurzusok, vásárok, helyi piacok, bemutatók, nyitott műhelyek szervezése.
Vállalkozások
Tapolcán a 2000-es évek első felében a regisztrált vállalkozások száma egyenletesen nőtt 2000-ről 2200ra. 2006-2007-ben mérsékelt visszaesés figyelhető meg, de 2008-an újabb, ezúttal ugrásszerű növekedés következett be: a vállalkozások száma mintegy 25 %-kal lett több az előző évinél. 2008 végén a regisztrált vállalkozások száma már meghaladta a 2500-at, s jelenleg is hasonló nagyságrendű.
Bár a Tapolcán bejegyzett vállalkozások a járás összes regisztrált vállalkozásának valamivel több, mint harmadát (38 %) teszik ki, a vállalkozói aktivitás – különösen az utóbbi években – járási viszonylatban sem mondható jelentősnek. 2010-ig a vállalkozói kedv még az országoshoz hasonlóan – a megyei átlagot kissé
meghaladóan - alakult, addig 2013-ban a 100 lakosra jutó vállalkozások száma már csak 16, ami elmarad az
országostól (17) de még inkább a járási átlagtól (19).
Járási viszonylatban a vállalkozássűrűség jellemzően a part menti településeken nagy, ott helyenként 2830 regisztrált vállalkozás jut 100 lakosra; de Ábrahámhegy adata (41) még ezt is meghaladja, amivel az egész
Balatoni üdülőkörzet egyik legaktívabb települése.
Megyei viszonylatban ugyanakkor a tapolcaiak vállalkozói aktivitása átlag fölötti, a járásszékhely városok
közül azt a megyeszékhely mellett azt csak Balatonfüredi és Balatonalmádi a kiugróan magas vállalkozássűrűsége haladja meg.
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Tapolca sem kivétel a hazai vállalkozói szektor egészére jellemző egészségtelen méretstruktúra alól, hiszen az 1063 működő vállalkozás döntő többsége (96 %) 10 fő alatti mikrovállalkozás. Ez az arány gyakorlatilag azonosnak tekinthető az országos és a megyei átlaggal. Az 50 fős létszámot csupán 7 vállalkozás haladja
meg, de a 250-et már egy sem éri el.
A város és közvetlen környéke legnagyobb foglalkoztatói a Bakonyerdő Zrt. Zalahalápi parkettagyára és az
autóipari beszállító Rhodius Magyarország Kft.; mindkettőnek térségi jelentőségű a foglalkoztatási szerepe.
Mellettük említendő még a ROCKWOOL Hungary Kft., amelyik 2003-ban megvásárolta a tapolcai volt Isolyth
gyárat, továbbá a villamos termékek gyártásával foglalkozó német-magyar CELLCOMP Elektronikai Termékeket Gyártó Kft.-t, amelyik 2000 szeptemberében hozta létre tapolcai telephelyét. Az építőiparban működő
Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. ugyancsak a legnagyobb tapolcai cégek közé tartozik, az idegenforgalom terén pedig a HUNGUEST Hotel szállodalánchoz tartozó Hotel Pelion szállót kell kiemelni.
Gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
A város gazdasági versenyképességet befolyásoló infrastrukturális feltételek összességében kielégítőek,
ugyanakkor további fejlesztésekkel e feltételek jelentősen javíthatók. A gazdasági fejlődés szempontjából
azonban legalább ilyen hangsúlyosak az olyan „soft” tényezők, mint pl. a rendelkezésre álló munkaerő minősége, a vállalkozói hajlandóság, vagy a vállalkozók kooperációs készsége.
A város külső megközelítésében némi javulást eredményezett a 77-es út „felminősítése”, ugyanakkor a
közvetlen autópálya kapcsolat hiánya gyengíti térségi pozícióit. Tapolcán három vasútvonal találkozik, ezek
mindegyike fejlesztésre szorul mind minőségben (pl. pályatestek), mind pedig menetrend, menetidők tekintetében. A térségi autóbusz-közlekedési hálózat kielégítő, a város a járás minden településéről megközelíthető. A kétféle a közlekedési mód összekapcsolását segítené a tervbe vett intermodális központ
megvalósulása. A meglévő és a jövőben tervezett kerékpárutak, továbbá a város sportcélú használatra alkalmassá tehető reptere mindenekelőtt turisztikai szempontból bírnak jelentőséggel.
A város turisztikai adottságait összevetve a Balaton más térségeivel, vagy az ország egyéb kiemelt idegenforgalmi desztinációval, az állapítható meg, hogy e területen a városnak jelentősek a fejlődési potenciáljai.
E fejlesztések egyértelműen építhetők a város természeti és kulturális értékeire, táji adottságaira, közlekedési kapcsolataira, gyógyászati célú adottságaira stb., amelyek a turizmusnak szinte mindegyik szegmensében is – gyógyturizmus és wellness turizmus, kerékpáros- és aktív turizmus, zöldturizmus, kulturális
programokra épülő turizmus, bor- és gasztronómia turizmus – lehetőséget adhatnak a kiugrásra.
A kooperációs képesség fejlesztése, a szervezetfejlesztés különösen fontos a turisztikai ágazatban ahol
igényként jelentkezik a szolgáltatók, attrakció-tulajdonosok és programszervezők között laza partnerségi háló
megerősítése a térségi versenyképesség növelése céljából. Az együttműködés erősítése ugyanakkor más területeken is meghatározó eleme a versenyképességnek, az innovációknak. A tapolcai vállalkozásokra, ahogy
a hazai vállalkozások többségére azonban sajnálatos módon viszonylag alacsony szintű a kooperációs hajlandóság, nem jellemzőek a tartós együttműködések. Ennek megváltoztatásában elsősorban a vállalkozói szervezetek (kamara, helyi ipartestület), és a térségben (megyében, régióban) működő vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó szervezetek lehetnek. Az önkormányzat e szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés
révén segítheti az előrelépést.
A versenyképesség kulcseleme a megfelelő mennyisében és minőségben rendelkezésre álló humán kapacitás. E téren Tapolcának az ITS-ben is bemutatott problémákkal kell szembenéznie (elöregedés, a szakképzett munkaerő elvándorlása). A negatív tendenciák oka döntően a helyi munkalehetőségek szűkössége (a
város és a térség hagyományos iparágainak megszűnésével felszabaduló munkaerőt a szolgáltatói szektor
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csak részben tudta foglalkoztatni), továbbá az idegenforgalom szezonalitása. Ebből adódóan a megoldás elsősorban a helyi gazdaság fejlesztése a foglalkoztatási lehetőségek bővítése lehet, mindenekelőtt a fentebb
már említett eszközökkel (pl. területbiztosítás, klaszterek létrehozása). Ezzel párhuzamosan az oktatási infrastruktúra fejlesztése – de különösen a gazdasági szükségletekből fakadó szakmai, tartalmi fejlesztések, így pl.
a szakképzésben a hiányzó szakmák megjelenése, a duális képzési forma bevezetése – is kívánatos. A városban számottevő K+F kapacitásokról nincsenek adatok.

3.2. A HKFS-t érintő tervi előzmények, programok,
szolgáltatások
A tapolcai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának készítése során szükséges áttekinteni azokat a már
elkészült tanulmányokat, stratégiákat, fejlesztési elképzeléseket és irányokat, amelyek a városra, vagy a
térségre irányulnak.

3.2.1. A Helyi Fejlesztési Stratégia és a 2014-2020-as Operatív Programok
kapcsolata, külső koherenciák
A tervi előzmények tekintetében mindenekelőtt azt kell megvizsgálni, hogy a helyi szintű
dokumentumukon túlmutatva az Operatív Programok szintjén mely prioritások és célok vannak összhangban,
vagy éppen egészíthetik ki a CLLD céljait. Alapvetően a Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) további
prioritásai, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), valamint a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Program (GINOP) ad lehetőséget helyi fejlesztési források célirányos felhasználására.
Az EFOP prioritásai között több olyan fejlesztés is van, amelynek kedvezményezettje akár Tapolca is lehet.
Témájukat tekintve pedig közösségi-kulturális fejlesztéseket érintő fejlesztések is megjelenhetnek az EFOPban. A CLLD szempontjából az EFOP 1, 2, és 3. prioritásai relevánsak. A következő EFOP intézkedéseket
szükséges kiemelni:
EFOP-1 PRIORITÁS
-
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1.2. A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása
1.3. Társadalmi együttélés erősítése
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-

1.8 Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése
- 1.9. A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése
EFOP -2 PRIORITÁS
-

2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
EFOP -3. PRIORITÁS
-

3.7. Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel

A Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) keretében az 1-5 prioritás célozza a nem megyei jogú
városok fejlesztéseit. Kiemelendő a Zöld Városok Program (TOP-2.1.2), amelynek keretében közösségi terek
(zöldterületek, stb) kerülhetnek kialakításra. Átfogó cél a gazdaságélénkítő és népességmegtartó
városfejlesztés. A városnak az e felhívásra benyújtott pályázata nem nyert támogatást. Szintén fontos a
közösségi területek megújítása szempontjából a TOP-4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja című
felhívás, amelyhez szorosan kapcsolódik az ESZA típusú TOP-5.2.1 „A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok” konstrukció. Tapolca városa mindkettőre pályázatot nyújtott be.
Közülük a TOP-5.2.1. felhívásra beadott projekt nyert támogatást, jelenleg megvalósítás alatt van.
A GINOP keretében egy konstrukciót, a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” címűt (GINOP-7.1.3)
szükséges kiemelni. A felhívásra pályázatot nyújtott be Tapolca. A pályázat intézkedései új, hiánypótló,
innovatív, piac- és versenyképes attrakció- és szolgáltatásfejlesztést céloznak meg a természetes
gyógytényező, a tapolcai kórházi gyógybarlang komplementereként. A cél a turisztikai szezont nyújtó, egész
évben működő, célcsoport specifikus turisztikai szolgáltatások kialakítása, különös tekintettel a látogatóbarát
feltételek létrehozására. A benyújtott pályázat nem nyert támogatást.
Amennyiben a későbbiekben lesz rá lehetőság, Tapolca város tervezi az elutasított pályázatok aktualizált
formában történő, újbóli benyújtását.

3.2.2. A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési szintű
fejlesztési célkitűzések
Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája
Az ITS-ben megfogalmazott, a TOP célkitűzéseihez illeszkedő legfontosabb célok, a következők:
1. Fenntarthatóság elve, aminek részterületei:
• Kiegyensúlyozott környezeti viszonyok megteremtése a kompakt város elv középpontba helyezésével és az innovatív technológiák alkalmazásával
• Kiegyensúlyozott gazdasági viszonyok megteremtése: munkahelyteremtést és a megfelelő lakossági jövedelmet biztosítva a térség lakói számára; gazdaságilag is fenntartható fejlesztések, gazdaságosan működő intézmények
• Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok: a társadalmi igazságosság érvényesülése
2. Partnerség és együttműködés, aminek két dimenziója:
•

A város és a várostérség települései közti együttműködés, illetve az egyéb településekkel (Sümeg,
Bakony térség, Balatoni települések) és intézményekkel való együttműködések
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•

A partnerség jegyében a helyi társadalom különböző szereplőinek bevonása a stratégia megalkotásába és végrehajtásába, a nyilvánosság biztosítása

3. Esélyegyenlőség biztosítása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségeinek megteremtése, a városon belüli társadalmi kohézió erősítése
Az ITS-ben megfogalmazott célok és a tapolcai CLLD átfogó és specifikus céljai szervesen kapcsolódnak, hiszen
a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása a fentiekben megjelölt 2. és 3. célok teljesülését
segíti elő, melyhez a helyi társadalom megújítása célkitűzéshez kapcsolódó tervezett programok és fejlesztések is hozzájárulnak. A helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése a fentiekben megjelölt mindhárom cél
megvalósulását elősegíti.

Veszprém Megye Integrált Területi Programja
Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és
stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritástengelyt határozott meg.
Ezek a megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak.
M1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos
foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben
A város gazdasági versenyképességet befolyásoló infrastrukturális feltételek összességében kielégítőek,
ugyanakkor további – turisztikai és gazdasági, ipari - fejlesztésekkel a gazdasági feltételek és versenyképesség
jelentősen javíthatók.
M2. prioritás: A sajátos területi-természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai potenciálok kiaknázása,
fenntartható erőforrás gazdálkodás
A város elismert mezőgazdasági hagyományokkal és jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkezik,
erősségként értékelhető, hogy kitűnőek a földrajzi és talajadottságok, melyekre építve további potenciálok
kiaknázása lehetséges.
A város jelentős erőssége, hogy komoly természeti értékekkel rendelkezik, adottságai, táji, természeti potenciáljai több vonatkozásban is kiemelkedőek és meghatározó a város zöldfelületi rendszere. Természet-, tájés környezetvédelmi szempontból, illetve turisztikailag is jelentős a Tanúhegyek csodálatos gyűrűje és a Tavasbarlang egyedisége. Ezen lehetőségek által adódó fejlesztések megvalósulása elősegíti az ITS célok teljesülését is. Mint a BKÜ háttértelepülése, nemcsak közvetlen turisztikai célpontként, hanem a Balaton felvidék
nyugati részének kereskedelmi-szolgáltató központjaként is meghatározhatjuk Tapolca térségi jelentőségét.
M3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra
fejlesztése
Tapolca szervesen kapcsolódik a térség közlekedési hálózatába, fontos útvonalak találkozásánál fekszik.
Megvalósult és tervezett projektjei között is szerepel a kerékpárutak fejlesztése és a forgalmi utak további
bővítése.
M4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése.
Tapolca egyik meglévő kulturális erőssége a megfelelő számú kulturális színtér, az országos ismertségű
művészek és sportolók, valamint az erős identitás hagyományőrzés. Ennek erősítése és fejlesztése céljából a
város Kulturális Kabinetet hozott létre, illetve jelen projekt keretében is közösségfejlesztő és -építő programok
megvalósítására törekszik.
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A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz
tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém megye Integrált Területi Programja 6 célkitűzést határoz meg.
A Veszprém megyei ITP célkitűzései (zárójelben a 3.3 fejezet SWOT elemzésének kapcsolódó elemei)
ITP-1. Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása (SWOT; Térszerkezet: E1, E5,
GY1, L2; Gazdaság: L1; Környezet: L8)
ITP-2. Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkavállalást ösztönző infrastruktúra fejlesztése
(SWOT; Gazdaság: ; Környezet: E1,E6, L9)
ITP-3. Leszakadó városi területek megújítása és hátrányos helyzetűeket támogató programok megvalósítása.
(SWOT; Térszerkezet: GY2, GY3)
ITP-4. Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése (SWOT; Környezet: E1, E3,
L1, L3, L7)
ITP-5. Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése (SWOT;
Környezet: L4, L5, L9, GY3, GY4, V5)
ITP-6. A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex fejlesztések
megvalósításával

3.2.3. A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti
fejlődését és a befogadást támogató programok, szolgáltatások
Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Programjában (2015-2019) szereplő gazdasági céljai
A fejlesztési források felhasználása során elsődleges szempont, hogy a támogatások a foglalkoztatás növelését, de legalább szinten tartását eredményezzék. A fejlesztési források felhasználása nem eredményezheti a környezet állapotának, a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások mennyiségének vagy
minőségének romlását.
1. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés - befektetés-ösztönzés
2. Idegenforgalmi vonzerők bővítése, szolgáltatások fejlesztése, színvonalas és egyedi kulturális
eseményeink, rendezvényeink továbbfejlesztése, bővítése
3. A helyi lakosok egészségfejlesztése, egészségtudatosságának javítása
4. Az energiaköltségek csökkentése, egyben a kibocsátások mérséklése
5. Városunk közösségének erősítése, színvonalas városi lakossági szolgáltatások biztosítása
6. Városi terek további korszerűsítése, fejlesztése
A Gazdasági Programban megfogalmazott célok és a tapolcai CLLD átfogó és specifikus céljai szervesen
kapcsolódnak, hiszen a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása a fentiekben megjelölt 2.,
3. és 5. célok teljesülését segíti elő, melyhez a helyi társadalom megújítása célkitűzéshez kapcsolódó tervezett
programok és fejlesztések is hozzájárulnak. A helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése a fentiekben megjelölt mindegyik cél megvalósulását elősegíti.
Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia
A tapolcai Gyógyhelyfejlesztési Stratégiában a kiemelt stratégiai cél: Tapolca egyedülálló, több szempontból fenntartható és a nemzetközi turisztikai piacon is jól látható, megfelelően pozícionált gyógyhelyi desztinációvá fejlesztése. A stratégiai cél megvalósításának tervében jelenős közösségi és kulturális tér fejlesztési
célkitűzések találhatók, melyek jelen dokumentumban meghatározott átfogó és specifikus célokkal kapcsolatban vannak és azok megvalósulását katalizálják.
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3.2.4. Közművelődési rendelet
A tapolcai közművelődési rendeletben az alábbi feladatok elvégzése elősegíti jelen dokumentumban meghatározott átfogó és specifikus célok megvalósulását:
b) támogatja a kulturális turizmust, Tapolca hagyományainak ápolását, a helyi értékek védelmét, a kistérségi települési hagyományok megismerését, megismertetését,
c) segíti a nemzetiségek hagyományápolását előmozdító programokat,
d) figyelemmel kíséri, gyűjti a közművelődési intézmények, egyesületek, szervezetek tevékenységével,
szolgáltatásával kapcsolatos információkat,
e) támogatja a helyi művészeket, civil szervezeteket, közösségeket; az ismeretszerző, az amatőr alkotó,
művelődő közösségek tevékenységéhez az intézményhálózatán belül helyiséget biztosít,
f) támogatja és segíti a különböző művészeti ágakat, a népművészet hagyományainak ápolását,
g) támogatja a környezeti kultúra hagyományainak feltárását, megőrzését, keretet biztosít a szabadidő
természeti környezetben való eltöltésére.
A közművelődési rendelet szerint az önkormányzat a kötelező közművelődési feladatainak ellátását az
alábbi önkormányzati intézmények és létesítmények működtetésén keresztül biztosítja:
a) Wass Albert Könyvtár és Múzeum,
b) Tamási Áron Művelődési Központ,
c) Belvárosi Közösségi Házi,
d) Városi Rendezvénycsarnok.

3.3. SWOT
A pályázati kiírásban meghatározott fókuszpontok alapján elkészült a település helyzetfeltáró elemzése,
majd ezt követően lezajlott a helyi közösségi helyzetfeltáró műhely. A település szereplőitől kapott információk alapján elkészült a város végleges SWOT elemzése, vagyis meghatározásra kerültek a település erősségei,
gyengeségei, a kiaknázható lehetőséget nyújtó tényezők, és a fejlődést gátló veszélyek. A SWOT elemzésben
beépítésre kerültek a műhelyen elhangzott információk, ezzel biztosítva helyi szempontok, elvárások és igények megjelenését az elemzésben, megoldást keresve a település problémáira.

Térszerkezeti fókuszpont összefoglaló
A település legfőbb erőssége és turisztikai vonzereje a sajátos természeti környezet; a Tanúhegyek csodálatos gyűrűje és a Tavasbarlang egyedisége. Fontos cél a terület gazdag természeti és kulturális értékeinek
megőrzése és bemutatása is. Ezeknek a fejlesztésében meglehetősen nagy potenciál rejlik. A térszerkezet
problematikus kérdése, hogy konfliktussal terhelt az „Öreg Tapolca” rész, illetve a Dobó István lakótelep leszakadt a várostesttől. Mind területében, mind szerkezeti funkciójában megosztottság észlelhető. Ami együtt
jár az ellátottság, az épületek állapotában felmerülő eltérésekkel.
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Környezeti fókuszpont összefoglaló
Számos erősséggel és lehetőséggel rendelkezik Tapolca a környezeti adottságainak tekintetében. Földrajzilag változatos térszerkezettel bír, amit jól kiegészít az épített környezetben is fellelhető környezeti tudatosság. Ezeknek a lehetőségeknek kihasználásában van bőséggel lehetőség. Az Önkormányzat figyelemmel kíséri
és értékeli a város környezeti állapotát, segíti az itt élők és a vállalkozók környezetvédelmi, természetvédelmi
tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó szerepet vállal a különböző szervezetek és intézmények között.
A környezeti elemek állapota összességében kedvező, amelyek fenntartására és a jelenleg még esetleg kedvezőtlenebb állapotok javítására vagy felszámolására a jövőben is törekedniük kell.
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Kulturális fókuszpont összefoglaló
Tapolca számos kulturális színtérrel rendelkezik, amelyek színes programoknak adnak helyet egész évben,
azonban a kultúra itt is komoly anyagi gondokkal küzd. A hagyományok mélyek, nagy hírnévvel rendelkezik a
város. Ám lehetőségei kihasználásában problémát jelentenek az infrastrukturális hiányosságok. Szerencsére
nagy az aktivitás a civil szervezetek részéről, és az önkormányzat is elkötelezett a kultúra támogatásában.
Fontos lenne anyagi és pályázati források jelentősebb és folyamatos bevonása.

34

Stratégiai dokumentáció

Stratégiai dokumentáció

35

Közszolgáltatások fókuszpont összefoglaló
A közszolgáltatások Tapolcán jól működnek, megfelelően kiépítettek és ellátják a megfelelő lakosságszámot is, azonban egyes fejlesztések mind a fenntarthatóságot és a hosszú távú megfelelő működést szolgálják,
amire a város kiemelt figyelmet is fordít. A közszolgáltatások nyújtása komoly feladatokkal jár, hiszen itt is,
mint mindenhol, vannak gondok. A településen kiemelt probléma az intézmények alulfinanszírozása és a
megfelelő infrastruktúra hiánya.
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Társadalom állapota fókuszpont összefoglaló
Tapolcán a relatív magas népességszám és népsűrűség ellenére az országos trendekkel azonosan Tapolcán
is tartós népességcsökkenésnek és ezzel együtt a lakosság elöregedésnek lehetünk tanúi. Magas az elvándorlók aránya is, főként a magasabb képzettségűek körében. Bizonyos mutatók esetében azonban pozitívumok
is vannak, így nő a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya és a munkanélküliségi ráta sem magas. A civil
társadalmi szervezeteket tekintve sok és sokszínű civil szervezet van, viszont hiányzik az együttműködés közöttük. Nehezíti munkájukat, hogy a helyi közösség szerint az emberek nagy része passzív, jellemző az elzárkózás, a nyitottság hiánya.
Társadalom állapota
Erősségek

Gyengeségek

1. Az eltartott népesség rátája a népességcsökkenés
és az elvándorlás ellenére is csökkenő tendenciát
mutat, az országos átlagnál is kedvezőbb

1. Együttműködés hiányzik (mind a civil szervezetekre,
mind pedig az egyes emberekre jellemző)

2. Középfokú végzettséggel rendelkezők magas
aránya, amely magasabb az országos átlagnál is

3. Sok a relatív szegény ember; szegény – gazdag, helyi –
betelepülő ellentét

3. Iskolázottsági mutatók jelentős javulásokat
mutatnak (csökkent a legfeljebb általános iskolai
végzettségűek száma és nőtt a felsőfokú
végzettségűek száma)

4. A relatív magas népességszám és népsűrűség ellenére
az országos trendekkel azonosan Tapolcán is tartós a
népességcsökkenés és ezzel együtt a lakosság
elöregedése

4. Munkanélküliségi ráta alacsony

5. Népességfogyás mérséklődött, de továbbra is
csökkenő tendenciát mutat

5. Sok és sokszínű civil szervezet, melyeket az
önkormányzat is támogat

2. Létbizonytalanság – elvándorlás

6. A fiatal, munkaképes korúak elvándorlása jelentős
7. Öregedési index magasabb a megyei és az országos
átlagnál
8. Civil szervezetek együttműködésének hiánya

Lehetőségek

Veszélyek

1. A város népességvonzó és népességmegtartó
képessége nő (téma specifikus, célzott meghívású
fórumok, informatikai portálok kihasználása)

1. A népességfogyás fennmarad és gyorsul

2. Betelepülők részére kedvezmények, támogatások
(építési telkek kialakítása)

3. Hátrányos helyzetűek aránya nő, fokozódó nyomás a
szociális ellátórendszerre

3. Sok szakember van (de passzívak)

4. Növekszik a gazdaságilag nem aktívak száma

4. Kiemelkedő személyiségek, vezetők (de nehezen
szólítják meg, vonják be a lakosságot a város
életébe)

5. Passzívak a helyi szakemberek

5. Erős, működő egyházi közösségek
6. Civil összefogás lehetősége
7. Mentorálási lehetőségek
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2. Képzettek, magasabb státuszúak, fiatalok
elvándorolnak

6. Elzárkózás, nyitottság hiánya (jellemző a civilekre, az
iskolákra, egyházi közösségekre)
7. Munkahelyek megszűnése
8. Hátrányos helyzetűek aránya a belső területeken is
nő, etnikai, szociális feszültségeket gerjesztve
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Gazdaság helyzete fókuszpont összefoglaló
Tapolca város egyik legfontosabb átfogó fejlesztési célja a gazdasági teljesítményének diverzifikált fejlesztése magas színvonalú városi szolgáltatási szint mellett. A város erejének fő alkotói az idegenforgalom különböző ágai és a kiszolgáló szolgáltatások (540 szálláshely és 537 üzlet, szolgáltató hely). Legnagyobb
problémaként az alacsony létszámú képzett munkaerő rendelkezésre állása jelenti. Mint a Balaton közeli településekre jellemzően, itt is kevés az egyéb gazdasági tevékenység, amelyek betelepülését támogatni kellene. De nem lehet kikerülni az idegenforgalmat, mivel olyan iparágak betelepülésére van szüksége, amelyek
nem zavarják a turizmust, és nem károsítják a környezetet.
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SWOT-2 mátrix
A SWOT-2 mátrix olyan stratégiai tervezőeszköz, mellyel a SWOT szempontú elemzéseket követően a
meghatározó belső tulajdonságok (erősségek és gyengeségek), valamint a külső tényezők (lehetőségek és
veszélyek) összevetésével azonosítjuk a lehetséges stratégiai cselekvési irányokat.

Veszélyek

Külső tényezők elemzése

Lehetőségek

SWOT 2
elemzés

Belső tényezők elemzése
Erősségek

Gyengeségek

Aktív
stratégiát támogató elemek

Fejlesztést, változásorientált
stratégiát támogató elemek

- A természeti környezet jobb
kihasználását eredményező
fejlesztések
- A meglévő kulturális és közösségi
értékekre épülő programok
fejlesztése és a meglévő
hagyományok erősítése
- A vállalkozói szektor
kompetenciafejlesztése és a
szolgáltató szektor kapacitásainak
növelése
- A fiatalok helyben maradásának
elősegítése

- Közösségi terek fejlesztése, bővítése
- A civil szervezetek és helyi közösségek
megerősítése a szorosabb
együttműködés elősegítése
- A kulturális programok bővítése,
színesítése
- A közösségi erőforrások növelése és a
közösségi összefogás erősítése
- Települési közlekedés struktúrájának
felülvizsgálata, alternatív közlekedési
módok továbbfejlesztése és
támogatása

Kockázatcsökkentő
stratégiát támogató elemek

Védekező, elkerülő
stratégiát támogató elemek

- A természeti értékeket nem
veszélyeztető, a turizmust nem
zavaró, innovatív iparágak telepítése,
a településen élő szakemberek
megtartásával
- Az idegenforgalomból fakadó
szezonális hatások kivédése
- A város környezeti és kulturális
közösségi szerepének növelése, a
meglévő erőforrások optimális
felhasználása

- A közösségi tudat erősítése, civil
szervezetek közösségé szervezése, az
egyes személyek bevonása a település
életébe
- A népességmegtartó erő növelése, a
térségre jellemző negatív tendenciák
mérséklése a kulturális és közösségi
fejlesztések, valamint az innovációs
potenciál kihasználásának segítségével

3.4. Fejlesztési szükségletek azonosítása
A helyzetfeltárás fejezetben a megadott területek alapján feltárt helyzetkép, valamint a SWOT megalkotását követően, a város erősségei, gyengeségei és lehetőségei (fejlesztési területek), valamint a fennálló veszélyek azonosításra kerültek, és így a SWOT mátrixban meghatározhatóvá váltak a fejlesztési stratégia fő
irányvonalai. A fejlesztési stratégia fő irányvonalainak meghatározása során Tapolca város közösségének elképzelései magas prioritást kaptak azzal, hogy a helyzetfeltárásban és a SWOT mátrixok felállításakor a tervező közösség munkájának eredményei beépítésre kerültek.
Tapolca közösségi tervező munkaműhelyei a következő fejlesztési szükségleteket azonosították, illetve a
helyzetfeltárás és a SWOT mátrix alapján az alábbi stratégiai lépések váltak szükségessé:
Offenzív stratégia:
A város meglévő kulturális és közösségi értékeire épülő programok fejlesztése, a vállalkozói szektor kompetenciafejlesztése és a szolgáltató szektor kapacitásainak növelése a cél, és ezek megvalósulása hozzájárul
a fiatalok helyben történő foglalkoztatásához, helyben maradásához.
Fejlesztő stratégia:
Stratégiai dokumentáció
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Civil szervezetek és a helyi közösségek megerősítése közösségi terek kialakításával, a meglévő közösségi
erőforrások növelése, és a közösség szerepének erősítését jelentő kulturális programok és rendezvények létrehozása.
Kockázatcsökkentő stratégia:
A város környezeti, kulturális és közösségi, valamint gazdasági szerepének növelése szükséges.
Védekező, elkerülő stratégia:
A népességmegtartó erő növelését, a térség negatív demográfiai tendenciáinak mérséklését elősegítő kulturális és közösségi fejlesztések megvalósításához fontos pályázati fejlesztési források bevonása, és az innovációs potenciál kihasználása.
Fejlesztési szükségletek
Igazodva a szakértői és közösségi tervezés közös módszertanához, a fejlesztési szükségletek meghatározása során az átfogó helyzetelemzés alapján készült SWOT elemzések egyes tételeire is hivatkozunk. Ezeket
zárójelben tüntetjük fel a megfelelő helyeken. A hivatkozások a fejlesztés fókuszterületét (pl. 1. Térszerkezet),
a vonatkozó SWOT dimenziót (E: erősség, GY: gyengeség, L: lehetőség, V: veszély), mellette pedig a táblázatban szereplő megállapítás sorszámát tüntettük fel.
A SWOT analízis áttekintése után egyértelműen megállapítható, hogy Tapolca számos erősséggel rendelkezik, melyek megfelelő kihasználását nagymértékben megnehezítik a város gyengeségei.
A város egyik erőssége az ország turisztikailag leglátogatottabb területén helyezkedik el, a térségen belüli
kedvező az elhelyezkedése (1. Térszerkezet: E1, E2, E3). A városi szerepéből adódó szolgáltatásai elérhetőek
a város lakossága számára. Kedvező még, hogy rendkívüli természeti adottságokkal rendelkezik (1. Térszerkezet: E6, E7, E8), mely számos lehetőséget rejt magában és kitörési, fejlődési lehetőséget hozhat. A befektetés-ösztönzés infrastrukturális feltételeinek alapköve a város közúti elérhetősége (1. Térszerkezet: E1),
azonban a parkolók hiánya nagy hátrányt jelent (1. Térszerkezet: GY1).
A város fejlődése szempontjából meghatározó a humán-erőforrás minősége. E téren alapvető gyengeségeket jelent a képzett fiatalok elvándorlása (5. Társadalom: GY6). A városból elköltözők indítéka elsősorban
a képzettségnek megfelelő helyi munkalehetőségek szűkössége. Leginkább a felsőfokú végzettségűek és a
szakmunkások számára nem áll rendelkezésre a megfelelő számú és differenciált munkahely. A kulturális területen a helyi (civil) aktivitás kedvező, de sok potenciál rejlik még benne.
A kulturális területen az eszközök hiánya és a nem kielégítő infrastruktúra okoz jelentős problémát (3.
Kultúra: GY1, GY4, GY5). A város lakosságának aktivitási szintje jelentősen növelhető a közösségi terek és
programok létrehozásával.
Az eltartott népesség magas aránya nagy terheket ró a foglalkoztatottakra (5. Társadalom: GY4, GY7) és
gyengíti a város versenyképességét (5. Társadalom: V1, V3, V4). Mindezekből kifolyólag szükséges ösztönözni
a szakképzett és diplomás rétegek idetelepülését, illetve helyben maradását is.
A város elismert mezőgazdasági hagyományokkal és jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkezik,
erősségként értékelhető, hogy kitűnőek a földrajzi és talajadottságok (6. Gazdaság: E1, E2).
A város ipari kapacitásokat lehetővé tevő kiváló infrastruktúrával ellátott barnamezős (volt honvédségi
laktanyák) ipari területekkel rendelkezik, melyek számos lehetőséget rejtenek magukban (6. Gazdaság: L1).
A térségben jelentős ipari vállalkozások is a városban koncentrálódnak, növelve ezzel térségi központi szerepét. A város vállalkozási aktivitás növelése területén azonban kívánni valót hagy maga után. Szükséges lenne
a vállalkozásösztönzés növelésére (6. Gazdaság: L3, L4).
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A szolgáltató ágazat területén is fejlesztési igények jelentkeznek, elmaradások mutatkoznak a kulturális és
turisztikai potenciál kihasználásához szükséges megfelelő vendéglátóhelyek és szálláshelyek területén (6.
Gazdaság: GY8). A helyi piacok kialakítása, meglévők bővítése elősegítené a helyi termelők fejlődését (6.Gazdaság: L5) A város jelentős erőssége, hogy komoly természeti értékekkel rendelkezik, adottságai, táji, természeti potenciáljai több vonatkozásban is kiemelkedőek és meghatározó a város zöldfelületi rendszere.
Természet-, táj- és környezetvédelmi szempontból, illetve turisztikailag is jelentős a Tanúhegyek csodálatos
gyűrűje és a Tavasbarlang egyedisége (2. Környezet: E1).
Tapolca egyik meglévő kulturális erőssége a megfelelő számú kulturális színtér, az országos ismertségű
művészek és sportolók, valamint az erős identitás hagyományőrzés (3. Kultúra: E1, E2, E3.). A létrehozott
Kulturális Kabinet feladata a komplex kulturális rendezvények létrehozása és a különböző városrészekben élő
lakosság kulturális és közösségi ellátottságának biztosítása. A kultúra és közösségépítés célkitűzéseinek elérése érdekében ezek a területek még komolyabb fejlesztést igényelnek (3. Kultúra: GY1, GY3, GY4, GY5).
A közösségi helyzetelemzés fontos eleme volt az a meglátás, hogy nagyobb mértékben kell bevonni a városban működő civileket, és a generációkat összekapcsoló családi programokat szükséges indítani a városban.

Összegezve:
Az akcióterület erősségeit és lehetőségeit kihasználva az erőfeszítéseket egyrészt azokra a közösségi és
kulturális fejlesztésekre szükséges összpontosítani, amelyek a város vonzerejének növelése mellett a település közösségének fejlesztését érik el, a helyi közösségeket erősítik meg, és népességét megtartják.
A fejlesztéseket a HKFS céljainak összehangolásával kell megoldani, figyelembe véve azonban, hogy a rendelkezésre álló erőforrások mellett először a legnagyobb hozzáadott értékkel bíró fejlesztéseket kell megvalósítani.
A város természeti és kulturális adottságaira és értékeire épülő közösségi célú terek és programok bővítésével, a városra jellemző negatív folyamatok mérséklését elősegítő közösségépítő, kompetenciafejlesztő,
innovatív újító tevékenységekkel lehet pozitív változást elindítani.
Ezeket a fejlesztési szükségleteket figyelembe véve került meghatározásra a helyi közösség által a jövőkép,
a fejlesztési célok és a megvalósítani kívánt műveletek.
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4. A stratégia jövőképe
A Tapolcai Akció Csoport a következő, hosszú távú jövőképet fogadta el:

Tapolca a Balaton északi kapuja
Tapolca a térség gazdasági, kulturális, turisztikai és oktatási és egészségügyi központja. Széleskörű együttműködéssel bír a térségben.

Fejlett gazdasága megélhetést biztosít a lakosság számára. Meghatározó iparág a turizmus, amit magas színvonalú szolgáltatások biztosítanak.
Élénk és sokszínű kulturális élettel, valamint aktív lakossággal bíró, vonzó kisváros.
Környezete rendezett, barátságos, megtartotta hagyományos településszerkezetét
és megóvta természeti örökségeit.
Energiaellátását megújuló energiaforrások biztosítják.

A helyi közösség, a műhelymunkák során a város ITS-ben szereplő jövőképet vette alapul és a helyzetelemző munkák során is összeadódó gondolatok, tapasztalatok alapján fogalmazta meg a Stratégia hosszútávú jövőképét.
Az elfogadásra került, jelen Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megjelenő fejlesztési célok, területek,
műveletek a vázolt jövőkép, mint célállapot eléréshez kívánnak megfelelő alapot teremteni. A műveletek
kiírásában, a beérkező projektek értékelésénél kiemelt értékelési szempont lesz, az illeszkedő céloknak való
megfelelés. A Közösen Tapolcáért Helyi Akciócsoport minden tagja, munkaszervezete, a stratégia előkészítésében és elkészítésében közreműködő tervező közösség tagjai, a projektek megvalósításában részt vevő
valamennyi személy elkötelezett a vázolt jövőkép elérésében, a kapcsolódó célok megvalósításában.

5. A stratégia célhierarchiája
Jövőkép
Tapolca a Balaton északi kapuja
Tapolca a térség gazdasági, kulturális, turisztikai és oktatási és egészségügyi központja. Széleskörű
együttműködéssel bír a térségben.
Fejlett gazdasága megélhetést biztosít a lakosság számára. Meghatározó iparág a turizmus, amit magas
színvonalú szolgáltatások biztosítanak.
Élénk és sokszínű kulturális élettel, valamint aktív lakossággal bíró, vonzó kisváros. Környezete rendezett, barátságos, megtartotta hagyományos településszerkezetét és megóvta természeti örökségeit.
Energiaellátását megújuló energiaforrások biztosítják.
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Átfogó célok
A Tapolcai Helyi Akciócsoport Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának átfogó céljai megegyeznek a Területfejlesztési Operatív Program 7. prioritásának átfogó céljaival:
Átfogó célok
1.

A helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása

2.

A helyi társadalom megújítása

3.

A helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése

Specifikus célok
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kialakítása során fontos volt megkeresni és kijelölni azokat a célokat, amelyek tényleges társadalmi igényt képviselnek, mindezt annak érdekében, hogy olyan fejlesztések jöhessenek létre, amelyek a valódi helyi igényeket tükrözik. Az így kialakított stratégia egy valóban alulról jövő
kezdeményezés eredményét prezentálja. A kitűzött cél (az igények felmérése) elérése érdekében a Közösen
Tapolcáért Helyi Közösség projektgyűjtésbe kezdett.
A projektgyűjtés eredményeként, a helyzetelemzéssel és a jövőképpel, illetve a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel összhangban a stratégiában négy specifikus cél került kijelölésre:
1. A Kultúra és a szabadidő városa
A közösségfejlesztési célok hozzájárulnak a helyi közösségi értékek megerősödéséhez és elősegítik,
hogy a közösség megélhetési lehetőségei bővüljenek. Teljesíti a társadalmi részvétel iránti igényt, valamint a társadalmi élet iránti általános igényt. Kölcsönös támogatás nyújt, mely folyamat segítségével a
közösség tagjai megvalósíthatják a kulturális értékek megismerésével és megismertetésével kapcsolatos
feladatokat. Egy-egy rendezvény „összehozza” a közösséget, formálja őket, érzékelteti az együvé tartozást, erősíti a helyi identitást és a népességmegtartó erőt. A rendezvények fő célja a közösségi élet erősítése és a közösségi élet megélésének lehetősége.
2. Innovatív, fenntartható város
Az innováció és fenntarthatóság alapelveinek megismertetése főként a fiatalok számára fontos célkitűzés, mely ismeretek átadásával a felnövő nemzedék a környezeti és egyéb értékeit gazdaságos használattal fogja kezelni, és ez hozzájárul az energiatudatos és fenntartható fogyasztás kialakulásához.
3. A virágzó gazdaság városa
A kulturális jellegű rendezvények számának növekedése a kapcsolódó gazdasági területeken is fejlődéseket indítana el, idézne elő. A fejlődő helyi gazdasági szereplők munkahelyeket teremthetnek, valamint a program hatására később már önállóan is képessé válnának nagyobb munkák ellátására.
Kialakulhatnának azok az együttműködések az intézmények, a gazdasági szervezetek, a civil szervezetek
között, amelyek hosszú távon is pozitív változásokat hoznának magukkal a város kulturális és közösségi
életére.
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4. A kapcsolatok városa
A célterület a saját városáért, sorsáért tenni tudó és akaró polgári öntudat és kompetenciák kialakítását, fejlesztését szolgálja. Olyan műveletek, projektek megvalósítását irányozza elő, amelyek a kapcsolatok, a párbeszéd, az együttműködés eszközeinek és lehetőségeinek bővítésével segítik az értékteremtő
szerveződések, közösségek kialakulását és hálózatosodását. A célkitűzés teljesülése hatással van a helyi, a
személyes és csoportos közösségi kompetenciák fejlődésére. A megerősödő közösségi hálózatok nemcsak
a kulturális, művelődési terület számára jelentenek erőforrást, hanem alapjai, katalizátorai lehetnek a helyi gazdaságfejlesztésnek, gazdasági értékláncok kialakulásának, ahogy a szociális gazdaság, a közélet, a
közjólét fejlődésének is.
Indikátor típusa

Indikátor neve

Adat forrása és a begyűjtés módja

Értéke

output

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy Projektgazda előrehaladási jelentése, munkaszer225
renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2)
vezet ellenőrzése

output

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy Projektgazda előrehaladási jelentése, munkaszer525
helyreállított nyitott terek (m2)
vezet ellenőrzése

output

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosság- KSH adatok
száma (fő)

15 823

output

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi
partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek
HACS szintű előrehaladási jelentés
által a HFS keretében tervezett és végrehajtott
programok száma (db)

15

eredmény

A HFS végrehajtás keretében megújított közösKözponti módszer-tannal előre megállapított gyűjségi tereket rendszeresen igénybe vevő lakosság
10
tés alapján
aránya (%)

eredmény

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó
Központi módszer-tannal előre megállapított gyűjterekkel és létesítményekkel való lakossági elége7
tés alapján
dettség (pontérték)

eredmény

Intézmények száma, amelyekben nőtt a látoga- Irányító Hatóság által biztosított módszertan alap5
tottság a program előtti időszakhoz képest (db)
ján

Műveletek

Sorszám

A fejlesztési szükségletek azonosítása, valamint a projektgyűjtés eredménye alapján összesen négy művelet került a célokhoz kijelölésre. Egy-egy művelet több célhoz is tartozhat. Kulcsprojekt nem került kijelölésre.
A műveletek és célok összefüggéseit a következő táblázat tartalmazza:
Melyik specifikus célhoz
tartozik

Művelet

1.

1.

Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés

x

2.

Kulturális és hagyományőrző programok és rendezvények

x

3.

Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok

x

4.

Kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok, valamint közösségi innovációk

x
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x

3.
x

4.
x

x
x
x

x
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6. Cselekvési terv
6.1. A beavatkozási területek/műveletek leírása
1.

A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: ÉPÍTETT ÉS SZABADTÉRI KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE, ESZKÖZBESZERZÉS
Kulcsprojektek: nem releváns
Indoklás, alátámasztás: Az épített és szabadtéri közösségi terek fejlesztésének indokoltságát a következők
támasztják alá: a térségi/járási szintű programok szervezésére alkalmas fedett kulturális helyszínek hiánya; a
fiatalok aktívabb bevonása a szabadidős tevékenységekbe és azok szervezésébe; a meglévő épületek hasznosítása komplex kulturális és közösségi térként. Megfelelő méretű és felszereltségű közösségi terek kialakítása, közösségi kulturális célú infrastruktúra fejlesztése szükségszerű, hiszen a megjelölt célok az arra
alkalmas közösségi terek nélkül nem valósíthatóak meg.
A művelet a specifikus célok közül kiemelten az 1. (A Kultúra és a szabadidő városa); 2. (Innovatív, fenntartható város); 3. (A virágzó gazdaság városa) és 4. (A kapcsolatok városa) pontban meghatározottakat segíti
elő. Az átfogó infrastrukturális beruházások követlen és közvetett módon mind a négy megjelölt specifikus
célt érintik.
A helyi közösségi elemzés fontos eleme volt az a meglátás, hogy nagyobb mértékben kell bevonni a városban működő civileket és a generációkat összekapcsoló programokat szükséges indítani a városban. Infrastrukturális hiányosságok és személyi feltételek azonban nehezítik a város kulturális életének kiterjesztését.
Hiszen jelenleg gyenge az infrastruktúra a szabadtéri rendezvényeknél, valamint – bár több kulturális jellegű
intézmény is van– ezek meg- és felújítása már időszerű, nem minden esetben tudják ellátni a XXI. század
követelményeit. Az előzőekben leírtak alapján feltétlenül szükséges az 1. műveletben meghatározottak megvalósítása.
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
A helyi felhívások és rövid tartalmuk:
1. Közösségi terek kialakítása:
Komplex kulturális és közösségi tér létrehozása, amely lehetőséget nyújt közművelődési, ifjúsági és sportprogramok lebonyolítására, szervezésére, a helyi közösség számára értéket nyújtó szolgáltatásokat biztosít.
Olyan komplex közösségi terek kialakítása, melyek infrastrukturális adottságaik, technikai-tárgyi felszereltségük révén alkalmassá teszik a szervezeteket a célok elérésére és a fejlesztések megvalósítására.
A helyi felhívások támogatható tevékenységei:
Főkategóriák:
-

Az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és
fejlesztésének költsége
A beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

A projekt keretében tervezett támogatható tevékenységek:
-

A projekt részeként belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítése, felújítása, kialakítása
Komplex kulturális- és közösségi terek épületének, épületrészének a kialakítása, felújítása, bővítése,
korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése,
Eszközbeszerzés,
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-

Marketingtevékenység,

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” műveletben tervezett beruházások megvalósítása lehetővé teszi az ERFA alapon kívül az ESZA
alapból megvalósuló műveletek kivitelezhetőségét, hiszen az infrastrukturális alapok megteremtése elengedhetetlen a tervezett közösségi; kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok megvalósíthatóságához.
A művelet keretében megvalósítandó beruházások közvetlen folytatásai a korábbi városrehabilitációs és más,
főleg a KDOP keretében megvalósult beruházási projekteknek. Szintén jól kapcsolódik a művelet a GINOP
7.1.3. Gyógyhelyfejlesztési pályázatához.
A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
Tapolca és a térség lakóit érintik a helyi felhívások keretében tervezett infrastrukturális beruházások és a
megvalósuló programelemek: felnőtt lakosság, helyi lakosság, környékbéliek, fiatalok, nyugdíjasok, civil szervezetek, vállalkozók
A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A TOP Monitoring Bizottsága által elfogadott szempontokon túl, az adott műveletnél a projekt kiválasztását
az alábbiak határozzák meg:
-

programok, médiamegjelenések száma
fejlesztés közvetlen és közvetett munkahelyteremtő hatása
fejlesztésben részt vevő önkéntesek száma
közvetlen és közvetett elérések száma
interaktivitás, innovatív jelleg
helyi aktivitás elősegítése

Az összes támogatás arányának maximuma 100 %.
Tervezett forrás: a beavatkozási területre/műveletre (a helyi felhívásra) allokált forrás (összes közpénz: EU
és nemzeti társfinanszírozás): 129 257 827 Ft
A műveleteket tartalmazó helyi felhívásokat ERFA forrás terhére tervezik meghirdetni.
Forrás ütemezése: a források ütemezését a mellékelt költségvetési táblázat tartalmazza.
A megvalósítás tervezett időintervalluma:
A művelet megvalósításának becsült kezdete – a helyi felhívás megjelenése: 2018. augusztus
A művelet megvalósításának becsült vége – a támogatott projektek zárása: 2023. június
2. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMOK
ÉS RENDEZVÉNYEK.
Kulcsprojektek: nem releváns
Indoklás, alátámasztás:
A kulturális és hagyományőrző programok fejlesztés indokoltságát a következők támasztják alá: térségi és
járási szintű programok szervezése válik lehetővé, melyek részvételi aránya a megfelelő marketing eszközök
segítségével évről-évre növelhető. Ez elősegíti a helyi értékek megismertetését, a turisztikai vonzerő megerősítését és a térség látogatószámának növelését. A turisztikai fellendülés gazdasági előnyökkel jár Tapolca
város, illetve a helyi szereplők számára.
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A közösségi helyzetelemző műhely különösen fontosnak tartja azt, hogy a város kulturális élete építő
jelleggel és közösségteremtő hatással bír és ezért a 2. műveletben meghatározott programok teljesülése szükségszerű. Ezek létrejöttének segítése érdekében nagyobb mértékben kell bevonni a városban működő civileket
és a generációkat összekapcsoló programokat szükséges indítani a városban.
Specifikus cél:
1. A kultúra és a szabadidő városa
3. A virágzó gazdaság városa
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
Kulturális és hagyományőrző programok és rendezvények:
A kulturális hagyományok megőrzése, átörökítése céljából térségi és térségen kívüli programok szervezésére,
táncház programok, helyi kézműves termékek bemutatásának és forgalmazásának biztosítására, kézműves
piacok lebonyolítására. A hagyományos népi mesterségek felelevenítése, átörökítése.
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak a programok, rendezvények, konferenciák, tájékoztatók és
ezek sorozatai: az érintett lakosság bevonását célzó akciók; közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások; tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, valamint játszó- és foglalkoztató házak, kulturális rendezvények, kiállítások, civil programok
megvalósítása stb.).
-

Fiatalok, kamaszok számára közösségi programok megvalósítása
Civil és vállalkozási szervezetek számára közösségi programok megvalósítása
Gyermekek és szüleik számára közösségi programok megvalósítása
Nyugdíjasok közösségi programok megvalósítása

A helyi felhívások támogatható tevékenységei:
Főkategóriák:
-

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Rendezvényszervezés
Programszervezés

A projekt keretében tervezett támogatható tevékenységek:
-

programok, rendezvények, konferenciák, tájékoztatók és ezek sorozatainak megvalósítása,
marketing eszköz készítése
eszközbeszerzés

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Fontos a más alapból finanszírozott projektek közötti szinergia, így minden
fejlesztésnél törekszik a város az egymásra épülésre, a kapcsolódásokra és jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségekre. Jelen művelet keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen új távlatok nyíltak meg a további fejlesztések terén.
A művelet / helyi felhívás célcsoportja: A „Kulturális és hagyományőrző programok” művelet elsődleges célcsoportjai:
-

Fiatalok, kamaszok
Gyermekek és szüleik; családok
Nyugdíjasok
Turisztikai látogatók
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A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A TOP Monitoring Bizottsága által elfogadott szempontokon túl, az adott műveletnél a projekt kiválasztását
az alábbiak határozzák meg:
-

közösen, több civil vagy intézményi szereplő által lebonyolított pályázat
médiamegjelenések (online, nyomtatott, stb.) száma
a programok fenntarthatósága a támogatási lehetőségek megszűnése után
fejlesztésben részt vevő önkéntesek száma
közvetlen és közvetett elérések száma

Az összes támogatás arányának maximuma 100 %.
Tervezett forrás: a beavatkozási területre/műveletre (a helyi felhívásra) allokált forrás (összes közpénz: EU
és nemzeti társfinanszírozás): 34 565 331 Ft
A műveleteket tartalmazó helyi felhívásokat ESZA forrás terhére tervezik meghirdetni.
Forrás ütemezése: a források ütemezését a mellékelt költségvetési táblázat tartalmazza.
A megvalósítás tervezett időintervalluma:
A művelet megvalósításának becsült kezdete – a helyi felhívás megjelenése: 2018. július
A művelet megvalósításának becsült vége – a támogatott projektek zárása: 2022. március
3. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: IFJÚSÁGI, SZABADIDŐ-, EGÉSZSÉGKULTÚRA-, SPORT- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK

Kulcsprojektek: nem releváns
Indoklás, alátámasztás:
Indokoltságát a következők támasztják alá: Helyi, térségi és járási szintű programok szervezése válik lehetővé,
melyek a fiatalok aktív bevonásával valósulnak meg és a helyi közösség összefogását segítik elő. A megvalósuló rendezvények hatására a településen belül és a környező településekkel erősödik a kapcsolat és a gyermek-, ifjúsági és szolgáltató intézményrendszerek együttműködése szorosabbá válik.
A fiatalok, gyermekek körében az identitás erősítése is fontos feladatként áll a város előtt. A fiatalok
mellett azonban a jelenleg többségben lévő idősebbekről sem szabad elfeledkezni, számukra is programokat
szükséges szervezni és családi rendezvényeket létrehozni.
Specifikus cél: 1. A Kultúra és a szabadidő városa; 4. A kapcsolatok városa
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
1. Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok
Az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok céljából helyi- és térségi
programok szervezése.
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak a programok, rendezvények, konferenciák, tájékoztatók és
ezek sorozatai: az érintett lakosság bevonását célzó akciók; közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások; tanfolyamok, képzési programok kialakítása (játszó- és foglalkoztató programok,
sport és szabadidős rendezvények, egészségkultúra stb.).
-

Fiatalok, kamaszok számára közösségfejlesztő programok megvalósítása
Gyermekek és szüleik számára közösségfejlesztő programok megvalósítása
Időseket is bevonzó közösségi rendezvények megvalósítása

A helyi felhívások támogatható tevékenységei:
Főkategóriák:
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-

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

A projekt keretében tervezett támogatható tevékenységek:
-

programok, rendezvények, tájékoztatók és ezek sorozatainak megvalósítása,
marketing eszköz készítése
eszközbeszerzés

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:
A város kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra és a közösségfejlesztő programokra, így a projektek célcsoporton
keresztüli kapcsolódási pontjainak szükségszerűsége indokolt és előre tervezhetősége biztosított. Az ERFA
beruházás keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések kihasználtságát segítik elő az ESZA tevékenységek kivitelezése.
A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
-

Fiatalok, kamaszok
Gyermekek és szüleik; családok

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A TOP Monitoring Bizottsága által elfogadott szempontokon túl, az adott műveletnél a projekt kiválasztását
az alábbiak határozzák meg:
-

programok, rendezvények száma
közösen, több civil vagy intézményi szereplő által lebonyolított pályázat
média-megjelenések (online, nyomtatott, stb.) száma
fejlesztés közvetlen és közvetett munkahelyteremtő hatása
fejlesztésben részt vevő önkéntesek száma

Az összes támogatás arányának maximuma 100 %.
Tervezett forrás: A beavatkozási területre/műveletre (a helyi felhívásra) allokált forrás (összes közpénz: EU
és nemzeti társfinanszírozás): 26 000 000 Ft
A műveleteket tartalmazó helyi felhívásokat ESZA forrás terhére tervezik meghirdetni.
Forrás ütemezése: A források ütemezését a mellékelt költségvetési táblázat tartalmazza.
A megvalósítás tervezett időintervalluma:
A művelet megvalósításának becsült kezdete - a helyi felhívás megjelenése: 2018. augusztus
A művelet megvalósításának becsült vége - a támogatott projektek zárása: 2022. március
4. A BEAVATKOZÁSI TERÜLET/MŰVELET MEGNEVEZÉSE: KOMPETENCIAFEJLESZTŐ-, KÉPZŐ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK,
VALAMINT KÖZÖSSÉGI INNOVÁCIÓK

Kulcsprojektek: nem releváns
Indoklás, alátámasztás:
A művelet indokoltságát a következők támasztják alá: helyi, térségi és járási szintű kompetencia és szemléletformáló programok szervezése válik lehetővé; a fiatalok aktív bevonása valósul meg; a helyi- és térségi
közösség szemléletformálását segítik elő a rendezvények; a környező településekkel erősödik a kapcsolat; a
fenntartható város céljainak megismertetése és népszerűsítése. A közösségi innovációk területén fontos a
helyi- és térségi szintű együttműködések erősítése; ismert és „ismeretlen” példaképek bemutatása; szemléletformálás - életviteli példák bemutatásán keresztül.
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Az innováció és fenntarthatóság alapelveinek megismertetése főként a fiatalok számára fontos célkitűzés, mely ismeretek átadásával a felnövő nemzedék a környezeti és egyéb értékeit gazdaságos használattal
fogja kezelni, és ez hozzájárul az energiatudatos és fenntartható fogyasztás kialakulásához.
Olyan műveletek, projektek megvalósítását irányozza elő, amelyek a kapcsolatok, a párbeszéd, az
együttműködés eszközeinek és lehetőségeinek bővítésével segítik az értékteremtő szerveződések, közösségek
kialakulását és hálózatosodását. A célkitűzés teljesülése hatással van a helyi, a személyes és csoportos közösségi kompetenciák fejlődésére.
Specifikus cél: 1. A Kultúra és a szabadidő városa; 2. Innovatív, fenntartható város; 4. A kapcsolatok városa
A helyi felhívások, támogatható tevékenységek meghatározása:
a) Kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok:
Az intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus kompetenciafejlesztő- és
szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása válik lehetővé a projektek megvalósításával.
A tevékenységek előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással összefüggő
témát többféle megközelítésben tálaló, különböző célcsoportok bevonására és a közösségek aktivizálására
alkalmas, többféle programtípus megvalósítását teszik lehetővé.
A pályázaton belül a települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása is kötelező tevékenységként szerepelne
és a tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más rendezvény keretében, a népszerűsítő megjelenést (pl. saját stand önálló programokkal) írjuk majd elő.
Szemléletformáló programként megvalósítandó a települési/intézményi szereplők szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintettek számára.
A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében
megvalósuló szemléletformálással érintett település célcsoportjainak szemléletének formálását, terjesztését
szolgálhatja.
A tevékenységek között a gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé
integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása is szerepelni fog. A tevékenység során kisléptékű, intézményi, iskolai, települési vagy térségi versenyek,
vetélkedők támogathatók.
-

Fiatalok, kamaszok számára kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok megvalósítása
Civil és vállalkozási szervezetek számára kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok megvalósítása
Gyermekek és szüleik számára kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok megvalósítása
Nyugdíjasok részére kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok megvalósítása

b) Közösségi innovációk, fejlesztések:
•
•
•
•

E-learning tananyag készítése és bevezetése Tapolca városáról
Balatonhoz kapcsolódó innovatív közösségi fejlesztések
Televíziós magazinműsor létrehozása, amely a helyi családoknak és családokról szól, és amelyhez újságrovat valamint internetes oldal/elérés is tartozik.
nyomtatott média-megjelenések
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A helyi felhívások támogatható tevékenységei:
Főkategóriák:
-

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

A projekt keretében tervezett támogatható tevékenységek:
-

kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok, rendezvények, konferenciák, tájékoztatók és ezek sorozatainak megvalósítása,
e-learning tananyag elkészítése
magazinműsorok, tájékoztatók és ezek sorozatainak megvalósítása
marketing eszköz készítése
eszközbeszerzés

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A város a projektek megvalósításaival hozzájárul az energiatudatos és fenntartható energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelését népszerűsítő célok eléréséhez. A hazai és uniós környezetügyi célok csak a társadalom széles
és aktív részvételével, az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez szükséges eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatóak meg, amelyhez kapcsolódóan elengedhetetlen a szemléletformálás
támogatása is. A fejlesztések megvalósítása így minden más fejlesztés tervezésére hatással lesz.
Az ERFA beruházás keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések kihasználtságát segítik elő az ESZA
tevékenységek kivitelezése.
Az innovatív közösségi fejlesztések által megvalósuló tájékoztató programok és tananyagok hozzájárulnak és
kapcsolódnak a szemléletformáló programokhoz, azok kiegészítéséül is szolgálhatnak, de önálló műveletként
is helytállóak.
A művelet / helyi felhívás célcsoportja:
-

Fiatalok, kamaszok
Gyermekek és szüleik; családok
Nyugdíjasok
civil szervezetek

A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A TOP Monitoring Bizottsága által elfogadott szempontokon túl, az adott műveletnél a projekt kiválasztását
az alábbiak határozzák meg:
-

résztvevők tervezett száma
média-megjelenések (online, nyomtatott, stb.) száma
fejlesztés közvetlen és közvetett munkahelyteremtő hatása
fejlesztésben részt vevő önkéntesek száma
közvetlen és közvetett elérések száma
a programok kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható bevonása

Az összes támogatás arányának maximuma 100 %.
Tervezett forrás: A beavatkozási területre/műveletre (a helyi felhívásra) allokált forrás (összes közpénz: EU
és nemzeti társfinanszírozás): 22 676 842 Ft
A műveleteket tartalmazó helyi felhívásokat ESZA forrás terhére tervezik meghirdetni.
Forrás ütemezése: A források ütemezését a mellékelt költségvetési táblázat tartalmazza.
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A megvalósítás tervezett időintervalluma:
A művelet megvalósításának becsült kezdete - a helyi felhívás megjelenése: 2018. szeptember
A művelet megvalósításának becsült vége - a támogatott projektek zárása: 2023. június
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A helyzetfeltárás, a szükségletek, a célok és a tervezett műveletek
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Megnevezés

Indoklás, alátámasztás

Specifikus cél

Támogatható tevékenységek

Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Célcsoport

1.

Épített és szabadtéri
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és
eszközbeszerzések

kultúra, szabadidő, turizmus,
kapcsolatok

- projekt részeként belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek
kiépítése,
felújítása,
kialakítása
- Komplex kulturális- és közösségi tér épületének, épületrészének a kialakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés,
- eszközbeszerzés
- marketingtevékenység,

Az „Épített és szabadtéri közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” műveletben tervezett beruházások megvalósítása lehetővé teszi az ERFA
alapon kívül az ESZA alapból megvalósuló
műveletek kivitelezhetőségét, hiszen az
infrastrukturális alapok megteremtése elengedhetetlen a tervezett közösségi;
kompetenciafejlesztő-, képző és szemléletformáló programok megvalósíthatóságához.
Szoros kapcsolódás a korábbi KDOP projektekhez, valamint a GINOP 7.1.3 Gyógyhelyfejlesztési projekthez.

felnőtt lakosság
helyi lakosság
környékbéliek, fiatalok

2.

Kulturális és hagyományőrző programok
és rendezvények

A térségi/járási szintű programok
szervezésére alkalmas fedett kulturális helyszínek hiánya; a fiatalok aktívabb bevonása a szabadidős
tevékenységekbe és azok szervezésébe; a meglévő épületek hasznosítása komplex kulturális és közösségi
térként.
Jelenleg gyenge az infrastruktúra a
szabadtéri rendezvényeknél, valamint
– bár több kulturális jellegű intézmény is van– ezek meg- és felújítása
már időszerű, nem minden esetben
tudják ellátni a XXI. század követelményeit.
A kulturális hagyományok megőrzése,
átörökítése kiemelt fontosságú a helyi
társadalom közösségépítése szempontjából. A hagyományos népi mesterségek felelevenítése, átörökítése,
a hagyomány ápolása Tapolca esetében is szükségletként jelenik meg.
A közösségi helyzetelemző műhely
különösen fontosnak tartja azt, hogy a
város kulturális élete építő jelleggel és
közösségteremtő hatással bír és ezért
a 2. műveletben meghatározott programok teljesülése szükségszerű. Ezek
létrejöttének segítése érdekében nagyobb mértékben kell bevonni a városban működő civileket és a
generációkat összekapcsoló programokat szükséges indítani a városban.

kultúra, szabadidő, turizmus

- programok, rendezvények,
konferenciák, tájékoztatók és
ezek sorozatainak megvalósítása,

Fontos a más alapból finanszírozott projektek közötti szinergia, így minden fejlesztésnél törekszik a város az egymásra
épülésre, a kapcsolódásokra és jövőbeni
továbbfejlesztési lehetőségekre. Jelen
művelet keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen új távlatok nyíltak
meg a további fejlesztések terén.

Fiatalok, kamaszok, gyermekek
és
szüleik, turisztikai látogatók
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- eszközbeszerzés

Támogató alap

Tervezett időintervallum

ERFA

2018. augusztus – 2023. június

ESZA

2018. július –
2022. március

34 565 331

- marketing eszköz készítése

Forrás
(ezer
Ft)

129 257 827

Sorszám
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4.

Kompetenciafejlesztő-, képző és
szemléletformáló
programok, valamint
közösségi innovációk

A helyi, térségi és járási szintű programok szervezése válik lehetővé; a fiatalok aktív bevonása valósul meg a
szabadidős és közösségfejlesztő tevékenységekbe; a helyi közösség összefogását segítik elő a rendezvények; a
környező településekkel erősödik a
kapcsolat; gyermek-, ifjúsági és szolgáltató intézményrendszerek együttműködése szorosabbá válik.
A helyi, térségi és járási szintű kompetencia és szemléletformáló programok szervezése válik lehetővé; a
fiatalok aktív bevonása valósul meg; a
helyi- és térségi közösség szemléletformálását segítik elő a rendezvények; a környező településekkel
erősödik a kapcsolat; a fenntartható
város céljainak megismertetése és
népszerűsítése.
A közösségi innovációk területén fontos a helyi- és térségi szintű együttműködések erősítése; ismert és
„ismeretlen” példaképek bemutatása; szemléletformálás - életviteli
példák bemutatásán keresztül.
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kultúra, szabadidő, kapcsolatok

- programok, rendezvények,
konferenciák, tájékoztatók és
ezek sorozatainak megvalósítása,
- marketing eszköz készítése
- eszközbeszerzés

kultúra, szabadidő, kapcsolatok,
fenntarthatóság

- kompetenciafejlesztő-, képző
és szemléletformáló programok,
rendezvények, konferenciák, tájékoztatók és ezek sorozatainak
megvalósítása,
- marketing eszköz készítése
- e-learning tananyag elkészítése
- magazinműsorok, tájékoztatók
és ezek sorozatainak megvalósítása
- eszközbeszerzés

A város kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra és a közösségfejlesztő programokra,
így a projektek célcsoporton keresztüli
kapcsolódási pontjainak szükségszerűsége indokolt és előre tervezhetősége biztosított. Az ERFA beruházás keretében
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések
kihasználtságát segítik elő az ESZA tevékenységek kivitelezése.

Fiatalok, kamaszok, gyermekek
és
szüleik

A hazai és uniós környezetügyi célok csak
a társadalom széles és aktív részvételével,
az erőforrások megőrzéséhez, a környezetterhelés megelőzéséhez szükséges
eszközrendszer sokfélesége révén valósíthatóak meg, amelyhez kapcsolódóan elengedhetetlen a szemléletformálás
támogatása is. A fejlesztések megvalósítása így minden más fejlesztés tervezésére hatással lesz.

Fiatalok, kamaszok, gyermekek
és
szüleik, nyugdíjasok; civil
szervezetek

Az innovatív közösségi fejlesztések által
megvalósuló tájékoztató programok és
tananyagok hozzájárulnak és kapcsolódnak a szemléletformáló programokhoz,
azok kiegészítéséül is szolgálhatnak, de
önálló műveletként is helytállóak.

ESZA

2018. augusztus – 2022
március

ESZA

2018. szeptember – 2023.
június

26 000 000

Ifjúsági, szabadidő-,
egészségkultúra-,
sport- és közösségfejlesztő programok

22 676 842

3.

6.2. Együttműködések
A tapolcai HACS a stratégájának megvalósításához nemzetközi és hazai együttműködéseket tervez. Hazai
együttműködések esetében, tekintettel arra, hogy a település környezetében található több LEADER HACS is
(Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig; Éltető Balaton-felvidékért LEADER-ek), valamint várhatóan a megyében több CLLD HACS alakul (Balatonfüred, Ajka, Veszprém) közös kezdeményezéseket érdemes indítani,
kihasználva a térségi potenciált. A nemzetközi együttműködések terén különösen Tapolca testvérvárosait érdemes figyelembe venni, így Belovár (Horvátország), Este (Olaszország), Lempäälä (Finnország); Pozsony-Főrév (Szlovákia), Stadthagen, (Németország), Zabola (Románia), Kopejszk (Oroszország) és Sümeg városait.
A HACS az alábbi specifikus célterületen kíván hazai és nemzetközi szervezetekkel, más LEADER és CLLD
akciócsoportokkal együttműködéseket kialakítani:
Specifikus cél: 1. A Kultúra és a szabadidő városa
Műveletek:
2. Kulturális és hagyományőrző programok és rendezvények
A művelet keretében térségi és járási szintű programok szervezése válik lehetővé, melyek részvételi aránya a megfelelő marketing eszközök segítségével évről-évre növelhető. Az együttműködésekben rejlő potenciálok kiaknázásával a térség látogatószáma növekszik, a turisztikai vonzerő megerősödik, miközben a helyi
értékeket a nemzetközi és térségi partnerek megismerik. A turisztikai fellendülés gazdasági előnyökkel jár
Tapolca város, illetve a helyi szereplők számára és végeredményben a helyi közösség erősödéséhez és a kulturális potenciál fejlődéséhez járul hozzá.
3. Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok
A művelet keretében olyan térségi és járási szintű programok szervezése is lehetővé válik, amelyek a fiatalok aktív bevonásával valósulnak meg és a helyi közösség összefogását segítik elő. A megvalósuló rendezvények hatására a környező településekkel erősödik a kapcsolat és a gyermek-, ifjúsági és szolgáltató
intézményrendszerek együttműködése szorosabbá válik. Olyan programok megvalósítása történhet meg,
amelyek térségi együttműködésben, Tapolca járásközponti szerepének erősítésével egyben a helyi közösség
szorosabb együttműködését is elősegítik.
A nemzetközi és hazai együttműködések erősítésével a helyzetelemzés során felmerült több gyengeségre
is választ lehet adni. Így a városon belüli civil és társadalmi együttműködések is erősödhetnek, csökkenhet az
elvándorlás mértéke (SWOT társadalom fókuszpont GY1, GY6), erősödhet a helyi gazdaság (Gazdaság fókuszpont). A kulturális kapcsolatok a környező településekkel javulhatnak és a programok hatására tartósan nőhetnek a kulturális rendezvények és programok látogatottságai (SWPT kulturális fókuszpont GY9, GY10).

Tervezett forrásigény: 8 millió forint.
A szükséges forrásigényt a két művelet keretében tervezett költségek fedezik.
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6.3. A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási
keretei
A Helyi akciócsoport (Továbbiakban: HACS) összetétele, felelősségi körének bemutatása
A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása

Konzorciumi ülés
Helyi Bíráló Bizottság

Munkaszervezet

Elnökség

6.3.1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma,
fő tevékenységi körök
A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség 2016. június 02-án jött létre, konzorciumi formában. A konzorciumnak 11 alapító tagja volt, jelenleg 12 taggal működik.
A Helyi Közösség megalapításának célja, hogy a partnerség elvének érvényesítése mentén, a helyi közösségfejlesztési stratégia kidolgozásával és annak megvalósításával hozzájáruljon a jövőképben megfogalmazott célok eléréséhez. A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén
tervezendő fejlesztések megvalósítására alakult. A HACS a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével, a helyi környezet innovatív jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és együttműködés keretében készíti
el a helyi fejlesztési stratégiát. E követelmények figyelembe vételével választotta a meg a tagjait és hozta
létre a szerveit a HACS a megalakulás során.

6.3.2. A HACS alapító és jelenlegi tagjai
HACS alapító elnöke

Lévai József

HACS alapító tagjai (konzorciumi tagok)

Tagok képviselői

1.

Tapolca Város Önkormányzata

Dobó Zoltán

Közszféra

2.

Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Rédli Károly

Közszféra

3.

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft

Szijártó János

Közszféra

4.

„Cselle – ház” Kft

Parapatics Tamás

Közszféra

5.

Tapolcai Városszépítő Egyesület

Benács Lajos

Civil

6.

Vállalkozók Területi Ipartestülete

Vörös Béla

Civil

7.

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület

Horváth Gábor

Civil

8.

Tanúhegyek Egyesület

Sabján Géza

Civil

9.

Dr. Huberth János egyéni vállalkozó

Dr. Huberth János

Üzleti

10.

Minorics Tamás Béla egyéni vállalkozó

Minorics Tamás Béla

Üzleti

11.

MZ/X Kereskedelmi Kft

ifj. Mezőssy Zoltán

Üzleti
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Szféra
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HACS jelenlegi elnöke

Puskás Ákos

HACS jelenlegi tagjai (konzorciumi tagok)

Tagok képviselői

Szféra

1.

Tapolca Város Önkormányzata

Puskás Ákos

Közszféra

2.

Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Rédli Károly

Közszféra

3.

Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft

Töreky László

Közszféra

4.

„Cselle – ház” Kft

Gáspár András

Közszféra

5.

Tapolcai Városszépítő Egyesület

Benács Lajos

Civil

6.

Vállalkozók Területi Ipartestülete

Vörös Béla

Civil

7.

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület

Horváth Gábor

Civil

8.

Tanúhegyek Egyesület

Sabján Géza

Civil

9.

Dr. Huberth János egyéni vállalkozó

Dr. Huberth János

Üzleti

10.

Minorics Tamás Béla egyéni vállalkozó

Minorics Tamás Béla

Üzleti

11.

MZ/X Kereskedelmi Kft

ifj. Mezőssy Zoltán

Üzleti

12.

Havasi Gábor egyéni vállalkozó

Havasi Gábor

Üzleti

6.3.3. A HACS szervei
Konzorciumi ülés (továbbiakban: Ülés, Elnökség, Munkaszervezet, Helyi Bíráló Bizottság, valamint az Ülés
által létrehozható további, tanácsadói jogkörrel rendelkező szervek.
1.
Konzorciumi Ülés:
Az Ülés tagja a HACS minden tagja. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik.
A Közösen Tapolcáért Helyi Közösségnek jelenleg 12 tagja van, melyből 4 önkormányzat (közszféra), 4 vállalkozás és 4 tag a civil szférához tartozik. A HACS tagság összetételében ennek megfelelően egyik szféra és
érdekcsoport sem rendelkezik a szavazati jogok 49%-ot meghaladó hányadával, mely arányok betartására a
jövőben is különös figyelmet fordítunk. A HACS-nak a rendes tagok mellett lehetnek együttműködő tagjai is,
amelyek szavazati joggal nem, de tanácskozási joggal részt vehetnek a Konzorciumi Ülésen.
A HACS Ülése egyhangú döntéssel felveszi tagjai közé a legalább két tag ajánlásával rendelkező csatlakozni
kívánó jogi személyiséggel rendelkező szervezetet, amely megfelel a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak és nem áll a kizáró okok hatálya alatt, valamint felvételével egyik szféra tagsága sem haladja meg a 49%ot.
Az Ülés évente legalább egyszer ülésezik. Az Ülés határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az
ülést az elnök hívja össze. Köteles az ülést 15 napon belül összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a azt írásban
kezdeményezi.
Az Ülés feladatai:
• A HACS konzorciumi megállapodásának elfogadása vagy módosítása
• A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadása
• Tisztségviselők megválasztása
• A HACS képviseletére jogosult Elnök megválasztása
• A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
• Helyi Közösségfejlesztési Stratégia elfogadása, módosítása
• Éves munkaterv elfogadása
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•
•
•
•

Éves költségvetés és beszámolók elfogadása
HACS hatáskörébe tartozó legfontosabb döntések meghozatala, stratégiai jellegű kérdések
megvitatása
Munka- és tematikus csoportok létrehozása, tagjaik megválasztása
A pályázati felhívások megjelentetéséről való döntés

2.
Elnökség:
Az elnökség a HACS operatív irányító testülete. Az Ülés választja meg a HACS tagjaiból. Az elnökség 3 tagú,
amelyben minden szférát 1-1 fő képvisel. Az elnökség akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatait konszenzussal hozza meg. A szervezetet az elnök képviseli. Az Elnököt akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes helyettesíti.
Az elnökség tagjai kötelesek részt venni a konzorciumi ülésen.
Az elnök tanácskozási joggal további személyeket hívhat meg állandó, vagy eseti jelleggel az Elnökség üléseire.
Az elnökség tagjai kötelesek az Ülésen részt venni, a konzorciumi ülésen a HACS-csal kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség felel az Ülés által, számára delegált ügyekért. Az elnökség feladata első sorban az operatív irányítás, a HKFS megvalósulásának
figyelemmel kísérése, illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. Az elnökség feladata a munkaszervezet
munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Feladata a konzorciumi ülés hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében javaslatok megfogalmazása, és a meghozott döntések végrehajtásának felügyelete.
3.
Helyi Bíráló Bizottság:
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjait és póttagjait az Ülés választja meg és hagyja jóvá. A HBB tagjaira vonatkozó főbb előírások:
•
HBB-ban biztosított legyen a három érdekszféra képviselete
•
HBB tagjait 50%-ban állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják
•
1 személy 1 szférát képviselhet
A bizottság feladata a HKFS végrehajtásához kapcsolódóan a projektkiválasztási és döntéshozatali eljárásban
a döntéshozatali funkció ellátása. Az általa támogatásra javasolt projekteket a HACS az Irányító Hatóságnak
továbbítja jogosultsági ellenőrzésre.
A projektkiválasztás során a HBB – a munkaszervezet segítségével – formailag, majd tartalmilag értékeli a
pályázatokat, a felhívásban meghatározott pontozásos, szakmai szempontok alapján.
A Helyi Bíráló Bizottság esetében kimagaslóan fontos a kiválasztás alapvető szabályait betartani, melyek a
következőek:
• Egyenlő bánásmód, melynek alapján részlehajlás nélkül ugyanolyan szempontok szerint bírálják el
adott konstrukción belül minden projektet.
• Esélyegyenlőség: A bírálat során megkülönböztetés nélkül történik a projektek bírálata, független
attól, hogy milyen társadalmi vagy vallási csoportot, területet, stb. képvisel adott pályázó. Csak olyan
projekt támogatható, amely hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához.
• Összeférhetetlenség: A döntéshozatalban nem vehet részt, aki a pályázat kidolgozásában részt vett,
vagy képviselője/munkavállalója annak a szervezetnek, amely az adott támogatási kérelmet
benyújtotta. A döntéshozatal során a HBB tagja helyett a póttag vesz részt a döntéshozatalban.
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4.
Munkaszervezet:
A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezete, a Konzorcium tevékenységét segítő iroda. A
munkaszervezet a HKFS megvalósításához szükséges működési feladatokat (közösségszervezési, animációs,
kommunikációs, továbbá menedzsment és program-monitoring) látja el.
A Közösen Tapolcáért Helyi Közösség munkaszervezete: Tapolcai Városszépítő Egyesület.
A 33 éves Tapolcai Városszépítő Egyesület alakulása óta aktív szerepet vállalt a helyi értékvédelemben és
értékmentésben. A város egyik legfontosabb és legaktívabb civil szerveződése, közel 120 rendes taggal. A
Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával az Egyesület hajtotta végre a „Déli Városkapu” projektet,
42,7M Ft-os összköltséggel.
Munkaszervezet feladatai:
• Projektfejlesztési tevékenység: A munkaszervezethez beérkező projektötletek esetében szakértői tanácsadás, segítség abban, hogy az ötletekből megvalósítható projektek legyenek.
• Elszámolási feladatok ellátása
• Támogatást igénylők tájékoztatása, magas szintű kommunikáció működtetése, nyilvánosság biztosítása, ügyfélszolgálat működtetése
•
•
•
•

Beérkezett projektjavaslatokról, a HBB döntésekről nyilvántartások, jegyzőkönyvek vezetése
Benyújtott adatlapok előkészítése döntéshozatalra, hiánypótoltatás, esetenként záradékolás
Biztosítja a HBB tevékenységét segítő technikai hátteret, infrastruktúrát.
Helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése

A munkaszervezetet munkaszervezet vezető irányítja.
Feladatai:
• Munkaszervezet tevékenységének irányítása
• A HKFS tervezési folyamatának menedzselése
• Munkaszervezet napi működtetése
• Részvétel a projektek kiválasztásának döntés- előkészítésében
• Projekt kérelmek döntésre való felterjesztése
• Beszámolás az elnökségnek a működésről
Összeférhetetlenségi szabályok: A munkaszervezet tagja nem lehet HACS-ban tagsággal rendelkező szervezet
képviselője. Szintén alkalmazandó a 272/2015 (XI.5) kormányrendelet összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok. A munkaszervezetnek nincs döntési jogköre a projektek kiválasztásával kapcsolatban.
A munkaszervezetet ellátó szervezettel az Irányító Hatóság támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés alapján folyósított támogatás a munkaszervezetnél felmerült
• előkészítési költségekre
• a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési
költségekre, valamint
• az érdekeltek közötti információcsere megkönnyítése,
• a közösségvezérelt HKFS megvalósítás előmozdítása és
• HKFS-monitoring költségeire (együtt: működési költségek) használható.
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6.3.4. A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok
bemutatása
1. Felhívás Megjelentetése:

Elnökség
Javasol
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Konzorciumi ülés
Döntéshozó

Munkaszervezet
Információt nyújt,
projektfejlesztésben segít
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2. Projekt kiválasztás:
Munkaszervezet
Befogad, nyilvántart,
adminisztrál

Munkaszervezet
Döntésre felterjeszti
a Helyi Bíráló Bizottságnak

Munkaszervezet
Formailag ellenőriz
és hiánypótoltat

Helyi Bíráló Bizottság
Értékel és dönt
Munkaszervezet:
Adminisztrációval segít

A projekt kiválasztására vonatkozó előírások:
•

•
•
•

Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban: HBB) tesz javaslatot a támogatandó projektekre. Több projekt
merül fel a kezdetekkor, a HBB értékeli a projekteket és a település adottságait, javaslatát erre
alapozva teszi.
Kiválasztás szabályai nyilvánosak és átláthatóak.
Projektek illeszkedjenek a HKFS stratégiához.
Megkülönböztetéstől mentes, a szabályoknak és kritériumoknak megfelelő kiválasztási eljárás.

6.3.5. A HKFS fizikai feltételeinek bemutatása
A Tapolcai Városszépítő Egyesület teljes mértékben biztosítja a munkaszervezet feladatai ellátáshoz szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételeket. Biztosított az irodahelyiség a szükséges informatikai és irodai
eszközökkel, ugyanakkor a munkaszervezet munkatársai feladatainak ellátásához további eszközök szükségesek, amelyeket a működési költségek között terveztünk. Tárgyalóhelyiség az ügyfelek fogadására az épületben biztosítható.
Címe: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 2. (Városszépítő Egyesület székhelye)
Ügyfélszolgálati iroda címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. (Városháza)

6.3.6. A HKFS megvalósítását szolgáló humán erőforrás bemutatása az
elvégzendő feladatok tükrében:
A feladatok megfelelő elvégzéséhez elengedhetetlen a hozzáértő szakmai tapasztalat. Figyelembe véve a
korlátos pénzügyi forrásokat (a támogatási összeg 15%-a fordítható működési és animációs költségekre) 1 fő
munkaszervezet vezetővel, 1 fő projektmenedzserrel és 1 fő pénzügyi projektasszisztenssel számolunk.
A munkaszervezet vezetője Hederics Katalin. Hederics Katalin okleveles közgazdász és közbeszerzési menedzser szakközgazdász képesítéssel rendelkezik. Több mint tíz éve foglalkozik Európai Uniós és hazai projektek projektmenedzseri, közbeszerzési és egyéb feladatainak ellátásával.
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A pénzügyi projektasszisztenssel szembeni elvárás volt, hogy rendelkezzen legalább 3 éves, pénzügyi területen szerzett tapasztalattal, valamint legyen tapasztalata európai uniós projektek elszámolási feladatainak
elvégzésében. A Tapolcai Városszépítő Egyesület Harangozóné Horváth Katalint alkalmazta, aki 25 éves tapasztalattal rendelkezik pénzügyi asszisztensi és vezetői munkakörökben. Dolgozott a banki és a vállalati szférában is, legutóbbi munkahelyei pedig a közszférához köthetők. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézetnél, valamint a Tapolcai Városfejlesztési Kft-nél betöltött munkái során uniós finanszírozású projektek
pénzügyeivel foglalkozik több mint 3 éve.

6.3.7. A működésre tervezett költségvetés alátámasztása:
A működésre tervezett teljes költség 38 139 434 Ft.
A költségek több mint felét a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások alkotják
(14,495 M Ft). Az alkalmazott 2 fő a HKFS teljes időszakában ellátja a feladatát és végzi a munkaszervezet
minden tevékenységét. A projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség (stratégia) 8,885 M Ft-ot tesz ki, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek összesen 1,43 M Ft-os ráfordítást jelentenek.
Az egyéb szolgáltatási költségek, valamint a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
– ide sorolva a kötelező nyilvánosságot is – mindösszesen 7,894 M Ft. A megvalósítás során egy képzést tervezünk közösségi tervezés, aktív állampolgári részvétel fejlesztése témakörben 750 e Ft értékben. A marketing- és kommunikációs szolgáltatások összköltsége 4,5 M Ft. Ez a tevékenység egyrészt a potenciális
kedvezményezettek tájékoztatását és szükséges felkészítését tartalmazza a sikeres megvalósítás érdekében,
másrészt a társadalom széles rétegeit megcélzó marketing akciókat azzal a céllal, hogy minél többen ismerjék
a CLLD-t és annak eredményeit.

6.4. Kommunikációs terv
A Közösen Tapolcáért Helyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tervezése és megvalósítási ideje alatt nagy hangsúlyt fektet a lakosság és a lehetséges pályázók tájékoztatásra, aktuális információkat nyújt a tervezés folyamatáról, pályázati lehetőségekről, eredményekről.
1. A kommunikációs tevékenység célja:
A kommunikációs tevékenység az előírásoknak a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiben foglaltaknak megfelelően kerül végrehajtásra. A projektre érvényes kommunikációs tevékenységeket is megvalósítjuk az Arculati kézikönyv előírásainak megfelelően.
Tevékenységünk alapvető célja, hogy kommunikációs eszközökkel biztosítsuk a projektnek, illetve a projekt eredményeinek nyilvánosságát. Emellett feladata, hogy a különböző pályázati felhívásokkal kapcsolatos
információk minden potenciális projektgazdához eljussanak. Utóbbi elengedhetetlen a hosszú távú célok elérésének érdekében.
A program az érintettek minél szélesebb körének bevonásával történik, a párbeszéd rendszeresen szervezett fórumokon keresztül zajlik, kialakítva az elköteleződést a projekt iránt. A program során kialakított és
tovább fejlesztett kommunikációs és információs csatornák a program befejezését követően is rendelkezésre
állnak majd.
A kommunikációs eszközök kiválasztásakor törekszünk arra, hogy alkalmazásuk során egyértelműen lehatárolható legyen a célcsoport számára, hogy mik az adott időszakig elért eredményeink, mik a célkitűzések,
valamint fontos, hogy megfelelő módon terjesszük az információkat.
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2. A célcsoportok és a kommunikációs eszközök meghatározása
A célcsoport meghatározásánál beszélhetünk belső és külső célcsoportoktól. Belső célcsoportként definiáljuk a HACS tagjait, valamint a potenciális pályázók körét. Külső célcsoport a széleskörű nyilvánosság.
Célcsoport
HACS tagok, potenciális pályázók
köre

Széleskörű nyilvánosság

Kommunikációs eszközök
•

elektronikus levélben a HACS tagoknak, valamint e-hírlevél formájában a
honlapon regisztrálóknak

•

HACS honlapján

•

pályázói tájékoztató fórumokon

•

helyi nyomtatott és elektronikus sajtón keresztül (www.veol.hu;
www.tapolcaiujsag.hu; www.von.hu; városi képújság)

•

HACS honlapján

•

HACS facebook oldalán

•

önkormányzat honlapján (www.tapolca.hu)

•

tájékoztató fórumokon

•

hirdetőtáblákon

Fontos a megfelelő kommunikációs csatorna működtetése, hiszen az adott településeken helyi szintű
információ átadáson, napilapon, interneten, kábel TV-n keresztül szinte minden házhoz eljut a közvetített
információ. Az időszakosan megjelenő tájékoztatók, ismertetők, beszámolók megjelenésének gyakorisága az
aktuális információk tartalmától és mennyiségétől függ.
Nyilvános fórumok:
A HACS Munkaszervezete a helyi felhívás megjelentetésekor tart legalább egy tájékoztató fórumot a
potenciális pályázóknak. Emellett a munkaszervezet tart egy fórumot évente, hogy munkájáról beszámoljon,
az eredményekről tudósítsa a város lakosságát.
Önálló weboldal működtetése
Elengedhetetlen egy HACS weblap működtetése, melyen az összes aktuális információ elérhető (rövid
bemutatkozás, stratégia, hírek, eseménynaptár, fórum, elérhetőségek). A weboldal létrehozása a HACS megalakulását követően válik esedékessé. A HACS kihasználja a közösségi média adta előnyöket is, így önálló
Facebook oldalt hoz létre, ahol tájékoztatja az érdeklődőket az eseményekről, vagy a sikeres projektekről.
3. A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz való hozzáférés lehetőségeinek
bemutatása, visszacsatolási lehetőségek, ezek kezelésének és dokumentációjának módja
A HACS dokumentumaihoz és a HACS-ról szóló információkhoz
• a HACS honlapján
• a HACS facebook oldalán
• a HACS Munkaszervezetének ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben lehet hozzájutni
Az ügyfélszolgálaton személyesen, elektronikusan pedig egy központi e-mail címen lehet javaslatokat,
észrevételeket tenni bárki által. A munkaszervezet minden beérkezett javaslatot regisztrál, szükség szerint
megválaszolja és a jövőbeni eseményeknél, felhívásoknál, tevékenységeknél ezeket felhasználja. Stratégiai
jelentőségű javaslatokat a megfelelő formában az Elnökség elé terjeszti.

4. A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás bemutatása
A kommunikációs tevékenység megszervezése a munkaszervezet vezetőjének feladata. A munkaszervezet vezetője a kommunikáció adminisztratív feladatait a munkaszervezet tagjaival együtt látja el.
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5. A HKFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek ütemterve
A HACS honlapján hírek, közlemények elhelyezése:
•

aktualitásnak megfelelően

A HACS Facebook oldalán hírek, közlemények elhelyezése
•

folyamatos, aktualitásnak megfelelően

A város honlapján, hirdetőtábláján hírek, közlemények elhelyezése
•

aktualitásnak megfelelően

A helyi kábeltelevízió szolgáltatásán hírek, közlemények elhelyezése
•

aktualitásnak megfelelően

Nyilvános fórumok szervezése
•

aktualitásnak megfelelően, különösen a pályázati felhívások megjelenése során

6. Pénzügyi terv:
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladataira 227.824 Ft-ot terveztünk, a KTK 2020 és „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső határa” című dokumentumok alapján. A költségek
magukban foglalják a következőket: Kommunikációs terv készítése; Honlap készítés; Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és zárásáról; Sajtómegjelenések összegyűjtése; B tábla; C tábla; Fotódokumentáció;
Térképtér feltöltés
A marketing és animációs tevékenységekre, amely magában foglalja „a potenciális kedvezményezettek
szükséges felkészítését a sikeres megvalósítás érdekében” tevékenységet is, összesen 3.545.189 Ft-ot terveztünk a megvalósítás teljes időszakára nézve. Ezen költségek több mint fele a 2017-2018-as években, azaz a
támogatási időszak elején fog felmerülni.

6.5. Monitoring és értékelési terv, kockázatok elemzése
A stratégia megvalósítása során a HACS a következő elvek mentén az alábbi monitoring, valamint értékelési tevékenységet hajtja végre.
A monitoring és értékelési tevékenység a HKFS megvalósítás során elért eredmények számszerűsítése, az
adatgyűjtés és elemzés elengedhetetlen a hosszú távú stratégia sikeres megvalósítása során. Az indikátorok,
mutatószámok elemzése alapján lehetőség nyílik a kitűzött célok eléréshez szükséges korrekcióra, és esetlegesen új feladatok meghatározására.
A HACS egyrészt folyamatos, folyamatba épített monitoring tevékenységet végez. A monitoring a helyi
projektek tervezése során meghatározott célok teljesülésének a vizsgálatát jelenti. A monitoring célja időszerű és releváns információk biztosítása a HACS konzorciumi ülése, ill. az IH felé arról, hogy a projektek a
kitűzött céloknak megfelelően haladnak-e, feltárja az esetleges sikertelenség okait, korrekciós lépéseket
ajánl. A HACS másrészt a stratégia megvalósítása során legalább egy alkalommal – félidei – értékelést tervez.
Az értékelés a beavatkozások eredményeinek és hatásainak megítélése a stratégia által elérni kívánt célok
szempontjából. Az értékelés alapján válhat szükségessé a HKFS esetleges felülvizsgálata és módosítása.
A folyamatos monitoring tevékenység során a HACS munkaszervezete szerzi be az adatokat a projektgazdáktól. A helyi felhívásokban az akciócsoport több, e feladathoz kapcsolódó kötelezettséget is elvár a térségi
pályázóktól:
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•

•

Minden pályázónak nevesítenie kell a pályázatában azt, hogy az intézkedéshez kapcsolódó eredményindikátorhoz kapcsolódóan mekkora értéket vállal a projekt keretében, továbbá be kell mutatnia, hogy ezt az értéket a megvalósítás során illetve a megvalósítást követően milyen módon fogja
dokumentálni, igazolni. Az indikátorokat az akciócsoport határozza meg, a TOP CLLD felhívásban foglaltak és jelen HKFS-ben vállaltak alapján.
Elvárás a nyertes pályázóval szemben, hogy a megvalósult projektjéről rendszeresen beszámoljon az
akciócsoport részére és tájékoztatást nyújtson a vállalt indikátorok teljesítéséről.

Az indikátorok definiálása a célok meghatározásánál és a művelet leírásoknál megtörtént. Az adatok forrását,
a begyűjtés módját és gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza mutatónként:
S.sz.

Indikátor neve

Adat forrása és a Begyűjtés
módja

Indikátor típusa

Begyűjtés gyakorisága

1.

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2)

Projektgazda előrehaladási jelentése, munkaszervezet ellenőrzése

output

évente

2.

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek (m2)

Projektgazda előrehaladási jelentése, munkaszervezet ellenőrzése

output

évente

3.

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési
stratégiával érintett települések lakosságszáma (fő)

KSH adatok

output

évente

4.

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS
keretében tervezett és végrehajtott programok száma
(db)

HACS szintű előrehaladási jelentés

output

évente

5.

A HFS végrehajtás keretében megújított közösségi tereket rendszeresen igénybe vevő lakosság aránya (%)

Központi módszer-tannal előre
megállapított gyűjtés alapján

eredmény

évente

6.

A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való lakossági elégedettség
(pontérték)

Központi módszer-tannal előre
megállapított gyűjtés alapján

eredmény

évente

7.

Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság
a program előtti időszakhoz képest (db)

Irányító Hatóság által biztosított módszertan alapján

eredmény

évente

8.

„ESZA indikátorok”1

Projektgazda által összesített,
résztvevői nyilatkozatok

output

évente

A monitoring tevékenység során szerzett adatok alapján a munkaszervezet évente beszámol az Elnökségnek,
a konzorciumi ülésnek, valamint a Helyi Bíráló Bizottságnak a Stratégia előrehaladásáról. Ennek is figyelembe
vételével döntenek a HACS szervezeti egységei az esetleges következő évi helyi felhívások megjelentetéséről,
vagy azok módosításáról, valamint dönthetnek a HKFS átfogó felülvizsgálatáról.
A munkaszervezet segítségével a HACS értékeli a saját tevékenységét is. A monitoring és értékelő tevékenység elválaszthatatlan része a HACS saját tevékenységének elemzése a felhasznált működési és fejlesztési források, és a monitoring eredmények összevetésével. Az előrehaladási jelentés tartalmazza azt a szakmai
beszámolót, amely kitér a HACS saját pénzügyi és humán erőforrásainak elemzésére is.
Az elért eredményekről szóló szakmai beszámolót minden évben a pénzügyi beszámoló elfogadásával egy
időben a konzorciumi ülés hagyja jóvá. Emellett a HACS minden év november 30-ig éves előrehaladási jelentést tesz az Irányító Hatóság felé, egészen a helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatást nyert
projektek fenntartásának végéig.
A stratégia végrehajtása során az akciócsoport időszakos értékelést végez. Az értékelés során az elérni kívánt
célok és eredmények tükrében egyrészről elemzésre kerülnek a korábbi monitoring tevékenység alapján
1

1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók
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gyűjtött adatok (objektív értékelés), másrészt összegezzük a HKFS megalkotásában és végrehajtásában részt
vevő projektgazdák, más szervezetek és a lakosság időarányos tapasztalatait, meglátásait (szubjektív értékelés). Ez utóbbi esetében elsősorban primer adatgyűjtési eszközöket (interjú, workshop, stb.) tervezünk használni. Az értékelés során – az objektív látásmód és a magas szintű szakmaiság érdekében – várhatóan külső
szervezetet is bevonunk, támaszkodva a stratégia megalkotásában is segítséget nyújtókra.
Az értékelés során – a HKFS útmutatóval összhangban, elsősorban – az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
• A fejlesztések hozzájárultak-e a kitűzött célok eléréséhez?
• Milyen mértékben teljesültek az elvárt, tervezett eredmények?
• Az időarányosan elvárható teljesüléshez képest milyen arányban áll a félidőig ténylegesen megvalósult teljesítés?
• Hogyan alakul felhasznált források, a tevékenységek és az elért eredmények egymáshoz való viszonya?
• Melyek voltak a választott eszközök előnyei, hátrányai, korlátai, más területeken jelentkező hatásai?
• Hogyan reagáltak a támogatást igénylők/kedvezményezettek a nem várt külső hatásokra?
• A támogatást igénylők/kedvezményezettek milyen mértékben használták a megvalósulás eredményeit, és ez hozzájárult-e valamilyen szemléletváltozáshoz?
Az értékelés eredményének függvényében dönt a konzorciumi ülés a HKFS esetleges felülvizsgálatáról, és az
ennek nyomán előállt stratégia módosítás IH felé történő benyújtásáról is.
A HKFS alapján már támogatást elnyert, és megvalósítás alatt álló, de az értékelés szerint feltűnő késlekedést
mutató projektek esetén a munkaszervezet konzultációt folytat a projektgazdával, és esetlegesen intézkedési
tervet készíttet, ill. hajtat végre.
A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása:
A HKFS megvalósítása során elért eredmények kommunikációja folyamatos, melyet az értékelések és előrehaladási jelentések (szakmai beszámolók, pénzügyi jelentések, konzorciumi ülési határozatok) hangsúlyos
disszeminációjával kívánunk megvalósítani. A monitoring és értékelési feladatok ellátására használt kommunikációs felületek megegyeznek a HKFS általános kommunikációjának leírásában foglaltakkal (saját weboldal,
közösségi média felületek, partnereink weboldalai, nyomtatott sajtó, saját nyomtatott kiadványok, helyi televízió- és rádió csatornák)
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Kockázatelemzés
No.

Felmerülő kockázatok

Projekt céljaira
gyakorolt hatás

Bekövetkezési valószínűség

Kockázatkezelési stratégia

Jogi szempont
1.

Jogszabályi változások, melyek a projekt elemeinek működését negatívan
érintik

Kritikus

Közepes

Jogszabályi környezet folyamatos figyelése, az
előírások betartása.

2.

Eljárások, valamint az IH döntéseinek
elhúzódása

Kritikus

Nagy

Az ütemterv készítésekor a kockázat figyelembe
vétele, plusz időszakok betervezése

3.

Engedélyeztetés, hatósági engedélyek
és eljárások elhúzódása

Mérsékelt

Közepes

Az ütemterv készítésekor a kockázat figyelembe
vétele, plusz időszakok betervezése

4.

Hatáskörök és szerepek változása (pl. a
korábbi LEADER-ben)

Mérsékelt

Kis

A folyamatokat úgy kell felépíteni, hogy ezeket a
változásokat zökkenőmentesen vegye a szervezet

Társadalmi szempont
5.

A pályázatok bírálatát megtámadják a
„nem nyertes szervezetek”

Mérsékelt

Kis

A kiírásokat mindenre körültekintően kell megtenni. A döntéshozatal és monitoring rendszer
biztosítja az átláthatóságot.

6.

A nyertes szervezet nem tudja, vagy
valamilyen változás következtében
nem akarja megvalósítani a projektjét

Mérsékelt

Kis

Fel kell készülni a nyertes pályázatok visszamondására. Szabályozni kell a kérdést a folyamatokban.

7.

A döntések politikai támadásokat hoznak

Mérsékelt

Kis

A kiírásokat mindenre körültekintően kell megtenni. A döntéshozatal és monitoring rendszer
biztosítja az átláthatóságot.

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont
8.

A projekt nem kap támogatást

Kritikus

Kis

A kiírásra vonatkozó előírások betartása precíz,
jól kidolgozott a dokumentáció benyújtása.

9.

Előre nem tervezett pótlólagos, gyors
határidejű munkák felmerülése

Mérsékelt

Kis

Pontos pénzügyi tervezés, tartalék képzése történik

10.

Előre nem látott kiadások, költségek
merülnek fel

Kis

Kis

Pontos pénzügyi tervezés, tartalék képzése történik

11.

Az IH pénzügyi kifizetései elhúzódnak

Kritikus

Közepes

Tartalékból, illetve önerőből biztosítani kell a folyamatos működtetést. A konzorcium biztonsági
tartalékot képez.

Intézményi szempont
12.

A projekt megvalósítása ütemtervtől
eltérően halad

Kis

Kis

A projektgazda és partnerei több éves tapasztalattal rendelkeznek a projektmenedzsment területén.

13.

A projekt megvalósításához szükséges
szakemberek nem állnak rendelkezésre

Kis

Kis

A projekt tervezésénél már számoltunk a humánerőforrás kérdésével.

Műszaki szempont
14.

Időjárási körülmények, vis maior bekövetkezése miatt az ERFA programok
csúszása

Kritikus

Kis

A tervezéskor figyelemmel kell lenni arra, hogy a
megvalósítás a megfelelő időszakra essen.

15.

Hibás vagy nem megfelelő teljesítés

Kritikus

Kis

A közbeszerzés során különös figyelmet kell fordítani a beszállítók referenciáira.
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A kockázati tényezők besorolása bekövetkezési valószínűségük illetve hatásuk szerint
Kockázat
hatása /
valószínűség

I.

II.

III.

IV.

V.

elhanyagolható
hatású

kis hatású

mérsékelt hatású

kritikus hatású

katasztrofális hatású

-

-

-

-

-

-

12, 13

4, 5, 6, 7, 9, 10

8, 14, 15

-

-

-

1, 3,

1, 11

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

A
Elhanyagolható
valószínűségű (010%)
B
Kis valószínűségű (10-33%)
C
Közepes valószínűségű (33-66%)
D
Nagyon valószínű (66-90%
E
Biztos eseménynek tekinthető
(90-100%)

A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái
Bekövetkezés hatásának mértéke

A hatás mértékének definiálása

I. Elhanyagolható
hatású

Akár egyéb intézkedések nélkül sincs jelentős hatás.

II. Kis hatású

Kismértékű társadalmi-gazdasági károk, melyek minimálisan érintik a projekt hosszú távú hatásait. Korrekciós intézkedések szükségesek.

III. Mérsékelt hatású

Mérsékelt társadalmi-gazdasági károk, főként pénzügyi jellegű problémák, akár közép- ill. hosszú távon.
Javító intézkedések korrigálhatják a problémát.

IV. Kritikus hatású

Jelentős társadalmi-gazdasági károk; a kockázat megjelenése a projekt fő funkciójában okoz károkat.
Akár komoly javító intézkedések sem elegendőek a károk elkerülésére.

V. Katasztrofális hatású

A projekt kudarca, mely súlyos vagy akár teljes mértékben károsíthatja a projekt funkcióját. A projekt fő
hatásai közép- ill. hosszú távon nem jelentkeznek.

6.6. Horizontális célok
6.6.1.

Esélyegyenlőség

A HACS stratégia úgy épül fel, hogy figyelembe veszi az esélyegyenlőségre vonatkozó, betartandó megközelítéseket. Az akciócsoport figyelmet fordít a település hátrányosabb helyzetben élőire, egyenlő esélyeik megteremtésére, a társadalmi igazságosság szabályainak betartására, valamint a fenntartható fejlődés elvein
alapuló gazdasági és társadalmi fejlődés megvalósítására. Ebben segíti munkánkat a településről részletesett
kidolgozott helyzetelemzés és SWOT analízis, melyből elsősorban a gyengeség és veszély pontokat vesszük
figyelembe. Ilyenek különösen az, hogy sok a relatív szegény ember, Tapolca a megye azon kevés településéhez tartozik, ahol van szegreált településrész. Emellett a város elöregedő, a fiatalság elvándorol, csökken a
népesség. A Stratégia megvalósításával közvetetten ezekre a negatív folyamatokra is hatni kívánunk.
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Tevékenységünk fő célja az életminőség folytonos javítása, a méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség és a jólét elérése a megvalósított közösségi és egyéni fejlesztéseken keresztül a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportokra is tekintettel. A nők és férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat betartjuk
és minden egyes helyi pályázóval betartatjuk.

6.6.2.

Fenntarthatóság

A tények, a körülmények és a tényezők rendszerszerű figyelembe vételével, ezek kölcsönhatásainak és tovagyűrűző hatásainak tervezésével igyekszünk a Stratégia fő céljait megfogalmazni és megvalósítani. Szándékaink szerint – a fenntartható fejlődés egyik legfontosabb szempontja szerint is- az erőforrás-gazdálkodás
területén –- jelen fejlődési szükségleteinket úgy kívánjuk kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük ezzel a következő nemzedékek, generációk fejlődési és környezeti erőforrás készleteit. Mindazonáltal az erőforrások kezelése során figyelembe vesszük a környezet eltartó képességének korlátait, és lehetőségeink szerint gondot
fordítunk a biológiai sokféleség megőrzésére. A HKFS-nek elsősorban ösztönöznie kell a környezet védelmére
irányuló törekvéseket, követni a környezeti fenntarthatósági elveket. Ezeket a következőképpen valósítja
meg: közösségi élet színtereinek felújítása, infrastrukturális beruházások esetében maximálisan odafigyelünk
a megújuló energiaforrások használatára, régi rendszereinket váltanák fel alkalmazásukkal. Szem előtt tartjuk
környezetünk védelmét és a HKFS stratégiánk megvalósítása során erre a projektgazdák figyelmét is felhívjuk.
A fejlesztések és beruházások kapcsán a támogatási rendszer kialakítása során érvényesítjük a klíma- és környezetvédelmi elveket. A HACS alapvetően olyan intézkedéseket szándékozik megvalósítani, amelyek a helyi
adottságokhoz igazodva a lehető legkisebb terhelést jelentik a környezet számára. Beruházási projekteknél
előnyt jelent majd a megújuló energia hasznosítása a pontozás során.

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása
A HKFS innovatív elemeinek meghatározó eleme maga az európai CLLD keretprogram, vagyis a közösségvezérelt helyi fejlesztés megközelítése, amelynek újszerűségét a „Közösen Tapolcáért Helyi Közösség” megpróbálja a leghatékonyabban kihasználni.
A CLLD megközelítés lényege egyben a Közösen Tapolcáért HACS legfontosabb küldetése is: hogy mozgósítsa és bevonja a helyi közösségeket és szervezeteket az értelmes, fenntartható és befogadó módon formált
társadalom és gazdaságfejlesztésbe. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia legfőbb célja maga a társadalmi
innováció. A közösségi helyzetelemzés célja az volt, hogy a közelmúlt és a jelen helyzetének feltárásával és
értelmezésével a társadalmi, gazdasági megújulás lehetséges irányaira tudjunk rámutatni, felmérjük, hogy a
kultúra, a közösségi művelődés és intézményrendszere hogyan szolgálja a ma társadalmát, s milyen módon
állítható a holnap, a közelebbi és távolabbi jövő társadalmi reprodukciójának szolgálatába. A közösségi jövőkép meghatározásakor Tapolca elérni kívánt célállapota körvonalazódott, ami csak komplex, hatékony, innovatív együttműködésen keresztül valósítható meg. Ezen célok eléréséhez szükséges lépések és ütemezések
fogalmazódtak meg, melyekkel az infrastrukturális eszközrendszer és a közösségi keret megteremthető. A
támogatási rendszer segítségével inspirálhatóak az újító tevékenységek és közösségek.
HKFS innovatív elemei:
• együttműködések erősödése a különböző területek és társadalmi rétegek között – a sport, a kultúra, a képzőművészetek és a szemléletformáló programok segítségével
• közösségi hálózat, hálózatosodás elősegítése – az ötletgazdák és megvalósítók közötti kapcsolatok erősítése, egymásra találásának elősegítése
• e-learning tananyag készítése és bevezetése Tapolca városáról
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•
•
•
•

innovatív közösségi fejlesztések: a közösségi szolgáltatások és eszközök elérése, és személyes fejlődésük szolgálatába állítása váljon a hétköznapok részévé
a gyermek- és családbarát programok
ifjúsági értékőr csoportok szervezése
értékpont és Népi kézművesség bemutatása, nyitott műhelyek létrehozása

A stratégiában foglalt valamennyi művelet azt szolgálja, hogy Tapolcán erősödjenek a civil társadalom összetartását és a civil, közösségi szféra városon belüli, valamint külső hálózatosodását, gazdasági és kulturális
értelemben vett értékteremtő képességeit és együttműködéseit segítő tényezők.
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7. Indikatív pénzügyi terv
A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése
Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

Közösségi forrás (Ft)
A műveletek megnevezése

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Épített és szabadtéri terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés
Kulturális és hagyományőrző programok és rendezvények
Ifjúsági, szabadidő-,
egészségkultúra-, sportés közösségfejlesztő
programok
Kompetenciafejlesztő-,
képző és szemléletformáló programok, valamint közösségi
innovációk
Működési és animációs
költségek

0

0

0

0

80 000 000

49 257 827

0

0

0

0

0

0

0

0

24 000 000

0

20 000 000

%

129 257 827

52%

34 565 331

14%

0

0

6 000 000

0

ESZA

0

8 884 000

3 676 842

0

8 884 000

658 651
0

658 651

0

19 000 000

7 524 456

10 000 000

7 524 456

153 000 000

Ssz.

ERFA / ESZA
ERFA

ESZA
26 000 0000

Összesen

0

10%

22 676 842

ESZA
9%

10 409 387

37 476 494

0

79 909 387

0

249 976 494

15 %

ERFA

100%

Egyéb forrás
A műveletek megnevezése

6.

10 565 331

Összesen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Összesen

Önerő (animációs költségek)

0

0

220 980

220
980

220 980

0

0

662 940

Összesen

8 884
000

0

879 631

7 745
436

153 220
980

79 909 387

0

250 639 434

%

Fejlesztési források összesen

2016

2017

2018

2019

2020

2022

Összesen

79 909 387

0

59 667 214

0

63 000 000

20 242 173

0

220 980

0

0

Összes

8 884 000

0

879 631

7 745 436

153 220 980

Ebből ERFA

8 884 000

0

658 651

7 524 456

90 000 000

Ebből ESZA

0

0

0

0

Önerő

0

0

220 980

220 980

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (Ft)
2016
2017
2018
2019
8 884 000 HUF
0 HUF
79 631 HUF
6 645 436 HUF
Működési költségek
0 HUF
0 HUF
579 020 HUF
879 020 HUF
Animációs költségek
0 HUF
0 HUF
220 980 HUF
220 980 HUF
Önerő (animációs költségek)
8 884 000 HUF
0 HUF
879 631 HUF
7 745 436 HUF
Összesen

2021

2020

2021

%

250 639 434 100 %
166 734 321

66,7 %

83 242 173 33,3 %
662 940

2022

Összesen

9 118 590 HUF

3 875 938 HUF

4 698 422 HUF

33 302 017 HUF

881 410 HUF

160 188 HUF

1 674 839 HUF

4 174 477 HUF

220 980 HUF

0 HUF

0 HUF

662 940 HUF

10 220 980 HUF

4 036 126 HUF

6 373 261 HUF

38 139 434 HUF

Működési és animációs költségek felhasználásának ütemezése:
A működési költségek közé tervezett összegek legnagyobb része a rendszeresen (többnyire havi szinten) felmerülő költség, amelyek a folyamatos működéshez szükségesek. Ezek a költségek: munkaszervezet alkalmazottjainak bér és járulékköltsége, utazási költség, anyagköltség. A 2016-os évben merült fel a HKFS készítés költsége és
ekkor valósultak meg az irodai informatikai beszerzések is. A marketing- és animációs tevékenység költségei 2018-tól merülnek fel és 2022-ig fokozatosan emelkednek,
ahogy a projekt előrehaladtával egyre több a megvalósult projektelem, tehát a kommunikációs téma is.

A HKFS teljes költségvetése - nem releváns
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