Célkitőzés
„LEADER TUDOMKA” Bükk Térségi Ismereteket Terjesztı és Értékesítı
Hálózat Kiépítése
I.

1. Intézkedés
1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
„LEADER TUDOMKA PONT” – a Bükk Térségi Ismeretterjesztés és Értékesítés Komplex,
Innovatív, Integrált Fejlesztési Pontja
2.
Specifikus cél:
A kiemelkedı személyek, családok, kis közösségek jó példáinak, tudásának, gyakorlatainak
bemutatása, oktatása a „LEADER TUDOMKA” hálózat közremőködésével, illeszkedve az adott
település „LEADER TUDOMKA FALU” koncepciójába és megvalósíthatósági tanulmányába.
3.
Indoklás, alátámasztás:
A kiemelkedı képességő személyek, családok, kis közösségek bemutatására, jó példájuk
elterjesztésére nagyfokú igény mutatkozik. Ezt támasztja alá az elmúlt ciklusban megrendezett nagy
sikerő rendezvényünk, a „Tiszta Vonzó Porta” mozgalom eredménye és a falufórumokon felmerült
kérések is.
4.
A támogatható tevékenység területek meghatározása:
A településeinken élı személyek, családok, barátok, kis közösségek kiemelkedı tudásának,
készségének bemutatása, oktatása, ellenırzötten, minıség biztosítással, a LEADER TUDOMKA
FALU, a LEADER TUDOMKA MIKROKÖRZETI PONTOK és a LEADER TUDOMKA
KÖZPONT által ellenırzötten, integráltan.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás:
Ismereteink szerint más OP-k hasonló célokat nem támogatnak, így a lehatárolás nem szükséges. Az
intézkedés fontos eleme a „Kıkorszaktól a jövıbe – Utazás Térben és Idıben- Születéstıl az
Elmúlásig” átfogó célkitőzésünknek, és alappillére a „LEADER TUDOMKA” Bükk Térségi
Ismereteket Terjesztı és Értékesítı Hálózati célkitőzésünk felépítésének.
6.
Az intézkedés célcsoportja:
Kedvezményezett lehet a LEADER településeinken élı, bármely kiemelkedı tudással vagy készséggel
rendelkezı lakos, család, vagy kis közösség, amelyet egy természetes személy képvisel.
7.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Azok nyújthatnak be pályázatot, akik az élet bármely területén a LEADER közösség számára
kiemelkedı, példamutató tudással, készséggel rendelkeznek és azt készek másoknak oktatni,
elmondani, megmutatni a „LEADER TUDOMKA” Hálózat integrációjában, és akik a helyi non profit
szervezetektıl, vagy egyházközségektıl, vagy önkormányzatoktól legalább kettı ajánlással
rendelkeznek, és rövid bemutatkozó anyagot csatolnak a pályázatukhoz.
8.
Tervezett forrás:
Összes támogatási forrás:
60 millió Ft
Tervezett önerı:
0 Ft
Támogató OP-k:
LEADER: 60 millió Ft
9.
A megvalósítás tervezett idıintervalluma:
2016. III. negyedév – 2017. IV. negyedév
10.
Kimeneti indikátorok: Támogatott kedvezményezettek száma: 126 db személy, család, kis
közösség.

2.

Intézkedés:

1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
„IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI HÁLÓZAT Kiépítése
2.
Specifikus cél:
Célunk, hogy a Bükk – Térségi LEADER közösség több településén megtalálható hátrányos helyzető
közösségek tagjaiból, a valamely területen tehetségesnek mutatkozó, példamutató családokat, benne a
férfiakat, nıket, gyerekeket a tudásuk fejlesztésére, a vállalkozóvá válásukra oktató, felkészítı,
innovatív és integrált „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI HÁLÓZATOT kiépítésük és
mőködtessük.
Az „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI HÁLÓZAT elsı szintjét az „IGYEKVİ
TUDOMKA” PONTOK jelentik. Az eddig ilyen formán még meg nem szólított, igyekvı, de
hátrányos helyzető családok, gazdaasszonyok, házigazdák, gyerekek pályázhatnak az EFOP 1.7. és
2.4. intézkedés támogatásra a települési önkormányzatok, egyházközségek, non- profit szervezetek,
mint pályázati kedvezményezetteken keresztül, a helyileg illetékes „IGYEKVİ TUDOMKA”
MIKROKÖRZETI OKTATÁSI PONTOK valamint az” IGYEKVİ TUDOMKA” KÖZPONT
mőködtetési felügyelete alatt. Az „IGYEKVİ TUDOMKA” PONTOK hátrányos helyzető
családhoz kötıdı személyek példamutató tevékenységét mutatják be, nyitott ajtó programok
keretében. A „hátrányos helyzető TUDOMKA” OKTATÁSI HÁLÓZAT második szintjét a
„IGYEKVİ TUDOMKA” MIKROKÖRZETI OKTATÁSI PONTOK alkotják. Ezeket olyan
nagy tudású, tapasztalatú, referenciájú helyi vállalkozók nyerhetik el, akik az EU és a hazai
célkitőzések megvalósításának területén, 2008 – 2013 között jelentıs, hátrányos helyzetőeket is érintı,
fejlesztı - eredményt értek el. A „IGYEKVİ TUDOMKA” MIKROKÖRZETI OKTATÁSI
PONTOK vállalják, hogy meghatározott számú hátrányos helyzető kezdı vagy inaktív egyéni-, vagy
mikro vállalkozási ügyfélkört oktatás formájában, térítésmentesen ellátnak. Továbbá vállalják, hogy
több települést érintı mikro körzetükben, meghatározott rendszerességgel, nyitott, hátrányos helyzető
fórumokat, konferenciákat szerveznek.
Az „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI HÁLÓZAT harmadik, legfelsı szintjét az „IGYEKVİ
TUDOMKA” OKTATÁSI KÖZPONT jelenti. Az „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI
KÖZPONT címet és támogatást olyan önálló irodával, elıadó teremmel, épülettel, infrastruktúrával,
és személyzettel rendelkezı vagy azokat kiépítı nonprofit vállalkozás nyerheti el, amely az EU és a
hazai, 2008 – 2013 idıszakban a hátrányos helyzetőek valamely programjának megszervezésében
részt vett. A KÖZPONT feladata az „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI HÁLÓZAT 20162020 közötti mőködtetése, tevékenységének térítésmentes koordinálása, oktatása, amelyet legalább 3
fı mérnöki, közgazdászi, tanári, jogász, pénzügyi – számviteli végzettségő munkatárssal lát el.
3.
Indoklás, alátámasztás:
Az EU és hazai támogatási források rendszere a hátrányos helyzető, különbözı korú és nemő
magánszemélyek, közösségformáló tevékenységét, a családi és egyéni készségek megmutathatóságát,
a jó - kiemelkedı egyéni példákat, a projektté - vállalkozássá fejleszthetı tudásokat nem megfelelıen
támogatta. Az „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI HÁLÓZAT ezt a hiányt pótolja.
4.
A támogatható tevékenység, területek meghatározása:
Az ”IGYEKVİ TUDOMKA” PONTOK a településükön mőködı önkormányzatok,
egyházközségek, non- profit szervezetek, mint pályázati kedvezményezetteken keresztül támogatást
nyerhetnek arra, hogy a különbözı korú és nemő tehetséges, rátermett hátrányos helyzető
magánszemélyek, családok vállalkozóvá válását segítse, és egyben a közösséget formáló
tevékenységüket fokozza. Ide taroznak a családi és egyéni készségek átadása, a jó - kiemelkedı
egyéni, családi, példák bemutatása, a projektté - vállalkozássá fejleszthetı lappangó tudások kibontása.

A MIKROKÖRZETI „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI PONTOK a mikro körzetükben
vezetı szerepet vállalnak a hátrányos helyzetőek vállalkozássá fejleszthetı lappangó tudásának
kibontásában. Ennek érdekében részt vesznek a „IGYEKVİ TUDOMKA” PONTOK
tevékenységének ellenırzésében. A KÖZPONT jóváhagyásával kiválasztanak egy meghatározott
számú kezdı vagy inaktív egyéni-, vagy mikro vállalkozási ügyfélkört, amelyeket oktatás formájában,
aktív vállalkozóvá fejlesztenek. Továbbá vállalják, hogy több települést érintı mikro körzetükben,
meghatározott rendszerességgel, nyitott vállalkozói fórumokat, ötletbörzéket, konferenciákat
szerveznek.
A „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI KÖZPONT tevékenysége a „IGYEKVİ TUDOMKA”
HÁLÓZAT 2016-2020 idıszak alatti mőködtetése, tevékenységének térítésmentes koordinálása,
oktatása, ellenırzése, fejlesztése, más támogatási források felkutatása, külsı együttmőködések
kialakítása, a nyilvánosság biztosítása.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás:
A különbözı korú és nemő hátrányos helyzető magánszemélyek, családok készségének, tudásának,
eredményének, lappangó képességének a helyi, az országos és az EU közösségébe integráló oktatására
az EFOP 7.1. és 2.4. biztosít lehetıséget. A támogatott „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI
HÁLÓZATI tagok tevékenysége tovább fejlıdhet több operatív program által támogatottan.
Ilyenek például:
Kis Gazdasági Szereplık Együttmőködései (VP 16.3.1.)
Térségek Közötti és Nemzetközi Együttmőködések (19.3.1.)
6.
A jogosultak köre:
6.1. Az „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI PONT címre és támogatásra önkormányzatok,
egyházközségek, non- profit szervezetek, mint pályázati kedvezményezetteken keresztül a hátrányos
helyzető, de igyekvı természetes személyek vagy családok jogosultak.
6.2. Az „IGYEKVİ TUDOMKA” MIKROKÖRZETI OKTATÁSI PONTOK címre és
támogatásra helyi vállalkozók, vállalkozások, önkormányzatok, egyházközségek, non- profit
szervezetek, mint pályázati kedvezményezettek jogosultak.
6.3. Az „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI KÖZPONT címre és támogatásra non- profit
szervezet, mint pályázati kedvezményezett jogosult.
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
7.1. „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI PONT olyan hátrányos helyzető, de igyekvı
természetes személyek vagy családok jogosultak, akiket a helyi önkormányzat, a kisebbségi
önkormányzat, a non – profit szervezetek, az egyházközségek közül legalább kettı vagy a nem
hátrányos helyi lakosság közül legalább 20 fı támogatási ajánlással lát el.
7.2. MIKROKÖRZETI „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI PONT címre és támogatásra
olyan nagy tudású, tapasztalatú, referenciájú vállalkozásokat választunk ki, amelyek az EU és a hazai
célkitőzések megvalósításának EMVA LEADER területén, 2008 – 2013 között, legalább 20 más helyi
vállalkozás tanácsadásában, menedzselésében, beruházásában vettek részt.
7.3. „IGYEKVİ TUDOMKA” OKTATÁSI KÖZPONT címre és támogatásra olyan önálló
irodával, elıadó teremmel, épülettel, infrastruktúrával, és személyzettel rendelkezı vagy azokat az
EFOP 4.2. támogatással kiépítı nonprofit vállalkozás jogosult, amelynek a 2008 – 2013 közötti EU és
a hazai célkitőzések EMVA LEADER programjában szerepelt a hátrányos helyzető közösségek
integrációja, továbbá jártas az innovatív, integrált helyi társadalmi és gazdasági közösségfejlesztés
megtervezésében, megvalósításában.
8.
Tervezett forrás:
Összes:
EFOP 1.7. és 2.4. 200 millió Ft.
A támogatás aránya:
100 %

3. Intézkedés:
1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
„LEADER TUDOMKA FALU” – Identitáserısítı és arculatfejlesztı program. A település
lakosai által kiemelkedıen jellemzınek, megkülönböztetınek tartott, - megtörtént vagy mondákon
alapuló - falutörténelmi esemény valamelyikét, vagy a település jelenét vagy elképzelt jövıjét élı
képekben, cselekvésekben bemutató, oktató, ismeretterjesztı, értékesítı LEADER település.
2.
Specifikus cél:
A településhez kapcsolódó történelmi képek, jelenek, jövıképek, események, cselekvések folyamatos
vagy periodikus bemutatása, oktatása, értékesítése, összehangolva a BTLE más településeivel, a
„LEADER TUDOMKA” Ismereteket Terjesztı és Értékesítı Hálózat segítségével.
3.
Indoklás, alátámasztás:
A Bükk-hegység és környéke az ıskortól kezdve lakott. Az itt élık speciális készségeit a hegyvidék és
a hegyláb adottságai alakították, amelyek a különbözı történelmi korokban megélhetést, viszonylagos
biztonságot, állandóságot teremtettek számukra. A történelem viharai idején az itt élık visszahúzódtak
a hegyvidék természetes- és mesterséges tufakı barlangjaiba, föld-, cölöp-, kıváraiba. A természet
adta élı- és élettelen anyagok, az erdık vadjai és növényzete, a fa, a kı biztosította a túlélésüket, a
népesség szaporodását. Így a történelmi felvirágzások idején gyors fejlıdések következhettek be.
Ennek tanúi lehetünk napjainkban is. Közösségünk vezetı szerepet tölt be, és nemzetközi hírnévre tett
szert a XXI. századi tiszta technikák meghonosításában, a megújuló energiaforrások hasznosításban. A
településeink büszkék múltukra, jelenükre, és jövıképükre, amelyek bemutatása, hasznosítása
igényként jelentkezett.
4.
Támogatható tevékenység területek meghatározása:
A településeinkhez kapcsolódó történelmi események, jelen vagy jövı cselekvések valamely
szakaszának korhő bemutatása, oktatása, ismeretterjesztése, értékesítése, szolgáltatása élı képekben,
cselekvésekben.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás:
A TOP által biztosított Falunapok támogatását többnyire az önkormányzatok vehetik igénybe.
A falunapi rendezvények többnyire a jelenhez kapcsolódnak és a település aktuális vezetésétıl
függıen kerülnek megrendezésre. A települési falunapok nincsenek összehangolva, integrálva,
tematikusan felépítve a környezı települések rendezvényeivel, eseményeivel, látványosságaival.
6.
Az intézkedés célcsoportjai:
Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházközségek
7.
Kiválasztási kritériumok:
A „LEADER TUDOMKA KÖZPONT” által szervezett független bíráló bizottság által elfogadott
Megvalósíthatósági Tanulmánnyal rendelkezı településen mőködı nonprofit szervezetek,
egyházközségek, önkormányzatok kaphatnak támogatást, csak LEADER közösségi szereplık és
szolgáltatók bevonásával. Kedvezményezettek lehetnek azok a települések, ahol legalább 3 db
„LEADER TUDOMKA PONT” mőködtetését vállalják.
8.
Tervezett forrás:
Összes forrás:
180 millió Ft
Tervezett önerı:
0%
Támogató OP:
LEADER
9.
Tervezett idıintervallum:
2016. III. negyedév-2017. IV. negyedév
10.
Kimeneti indikátorok:
Támogatott projektek száma:
30 db
Támogatott kedvezményezettek és típusok száma:
30 db önkormányzat, vagy nonprofit
szervezet, vagy egyházközség
11.
Együttmőködı partner: Herman Ottó Múzeum

4. Intézkedés
1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
„LEADER TUDOMKA MIKROKÖRZETI PONT”– az Ismeretterjesztések és Értékesítések
Komplex, Innovatív, Integrált Mikrokörzeti Pontja
2.
Specifikus cél:
Az egyes települések által kiválasztott történelmi korokhoz hő termék elıállítások, szolgáltatások,
cselekvések egységes szerkezetben történı megjelenítését kidolgozó, a mőködést koordináló, oktató,
menedzselı mikrokörzeti hálózat létesítése.
3.
Indoklás, alátámasztás:
Az elmúlt tervezési ciklusban elsısorban a vállalkozásainknak, önkormányzatainknak, nonprofit
szervezeteinknek és egyházközségeinknek biztosítottunk fejlesztési, beruházási, bemutatkozási
lehetıséget. A személyek, családok, kis közösségek, a településcsoport közösségek integrált,
innovatív, közös piac- és értékteremtı tevékenységének megtervezése, oktatása, megszervezése
koordinálása elmaradt. Az intézkedés ezt a célt szolgálja.
4.
A támogatható tevékenység területek meghatározása:
A mikrokörzet településein élı személyek, családok, barátok, kis közösségek, vállalkozások,
önkormányzatok oktatása, felkészítése, menedzselése a LEADER TUDOMKA KÖZPONT által
ellenırzötten, minıség biztosítással, integráltan.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás:
Ismereteink szerint más OP-k hasonló célokat nem támogatnak, így a lehatárolás nem szükséges. Az
intézkedés a HFS minden célkitőzéséhez kapcsolódik.
6.
Az intézkedés célcsoportja:
A mikrokörzet településein élı lakosok, családok, kis közösségek, nonprofit szervezetek,
egyházközségek, önkormányzatok.
7.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Kedvezményezett lehet a mikrokörzet önkormányzataiból álló konzorcium, vagy mikro – és
kisvállalkozás, vagy non – profit szervezet, vagy egyházközség, amely vállalja a 4-7 településbıl álló
mikrokörzetének LEADER TUDOMKA HÁLÓZATI oktatását, felkészítését, menedzselését. Pályázó
lehet az, aki a mikrokörzete településeirıl, településenként legalább 3-3 db vállalkozási, vagy non –
profit szervezeti, vagy egyházközségi, vagy önkormányzati támogató nyilatkozattal rendelkezik, és az
elmúlt tervezési ciklusban több nyertes EU és/ vagy hazai pályázat menedzselésében vagy
megvalósításában vett részt.
8.
Tervezett forrás:
Összes támogatási forrás:
Tervezett önerı:
Támogató OP-k:
9.

100 millió Ft
0 %,
LEADER

A megvalósítás tervezett idıintervalluma:
2016. III. negyedév – 2017. IV. negyedév

10.
Kimeneti indikátorok:
Projektek száma:
12 db
Támogatott kedvezményezettek száma: 12 db önkormányzati konzorcium, vagy nonprofit szervezet,
vagy vállalkozás, vagy egyházközség.

5. Intézkedés
1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
„LEADER TUDOMKA KÖZPONT”– A Bükk Térségi Ismereteket Terjesztı és Értékesítı
Komplex, Innovatív, Integrált TUDOMKA Fejlesztési Hálózat Központja
2.
Specifikus cél:
A „LEADER TUDOMKA FALU” településeink által kiválasztott történelmi korokhoz hő termék
elıállítások, szolgáltatások, cselekvések egységes szerkezetben történı megjelenítését kidolgozó, a
mőködést koordináló, oktató, menedzselı, értékesítı központ létesítése.
3.
Indoklás, alátámasztás:
A személyek, családok, kis közösségek, és a LEADER települések teljes közösségének integrált,
innovatív, közös piac- és értékteremtı tevékenységének oktatása, megtervezése, megszervezése
koordinálása eddig nem valósult meg. Az intézkedés ezt a célt szolgálja.
4.
A támogatható tevékenység területek meghatározása:
A LEADER közösség „LEADER TUDOMKA FALU” településein élı személyek, családok, kis
közösségek, vállalkozások, önkormányzatok, és a LEADER TUDOMKA MIKROKÖRZETI
PONTOK oktatása, felkészítése, menedzselése minıség biztosítással, integráltan.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás:
Más OP-k hasonló célokat nem támogatnak, így a lehatárolás nem szükséges. Az intézkedés a HFS
minden célkitőzéséhez kapcsolódik.
6.
Az intézkedés célcsoportja:
A LEADER közösség „LEADER TUDOMKA FALU” településein élı lakosok, családok, kis
közösségek, nonprofit szervezetek, egyházközségek, önkormányzatok.
7.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Legalább 10 db „LEADER TUDOMKA FALU” jelölt település önkormányzata által, vagy minimum
20 db „LEADER TUDOMKA PONT” jelölt által támogatott non – profit szervezet, amelyik az elmúlt
tervezési ciklusban legalább 20 db nyertes LEADER pályázat menedzselésében részt vett és megfelelı
oktatási infrastruktúrával rendelkezik.
8.
Tervezett forrás:
Összes támogatási forrás:
Tervezett önerı:
Támogató OP-k:
9.

20 millió Ft
0%
LEADER

A megvalósítás tervezett idıintervalluma:
2016. III. negyedév – 2018. IV. negyedév

10.
Kimeneti indikátorok:
Projektek száma:
Támogatott kedvezményezettek száma:

1 db
1 db nonprofit szervezet

