
K É R D Ő Í V 

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának megalkotásához 

A LEADER program az Európai Unió Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv (KAP ST) része. 
Mivel egy adott térség problémáit, lehetőségeit a helyi szereplők ismerik a leginkább, ezért 
fontos, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) kialakításában közülük minél többen részt 
vegyenek, a HFS az ő igényeiket tükrözze.  
Kérjük, hogy a megfogalmazott igényeknél vegyék figyelembe, hogy a LEADER programban 
maximum 20-30 milliós támogatás tartalmú projektek kerülnek támogatásra! 

A kitöltő adatai 
A kérdőív kitöltője által képviselt 
szervezet típusa: 
Kérjük jelölje be a megfelelőt! 

magánszemély 
őstermelő 
egyéni vállalkozó 
adószámos magánszemély 
mikrovállalkozás 
non-profit kft 
szociális szövetkezet 
civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
önkormányzat 
nemzetiségi önkormányzat 
egyház szervezet 

egyéb: ……………………… 

A képviselt szervezet székhelye / 
telephelye szerinti település,  
magánszemély esetén a kitöltő 
lakhelye szerinti település: 

……………………………………………………… 

1) Megítélése szerint az Ön településén vagy szűkebb térségében milyen megoldandó
problémák, hiányosságok vannak? Gondoljon például a következőkre: szolgáltatások
hiánya, munkahely hiány, munkaerőhiány, fiatalok elvándorlása, közbiztonság, közösségi
élet hiánya, vállalkozások számára kedvezőtlen feltételek, infrastruktúra elégtelensége-,
hiánya, magas energiaárak, helyi termékek elérhetősége/piacra jutásának nehézségei,
szociális-, egészségügyi ellátás hiányosságai, kulturális események hiánya stb.
Kérjük írja le a legfontosabb problémákat/hiányosságokat!



2) Az Ön településén mi az a jellemző terület, mely a település életében nagy jelentőséggel
bír és azt szükségesnek tartja támogatni/fejleszteni? Gondoljon például a következőkre:
természeti adottság, turisztikai látványosság, kedvező gazdasági feltételek, jó munkaerő
ellátottság, nagy számú helyi termék előállító, jól működő közösség (dalárda, énekkar,
sportkör stb).

3) Melyek azok a célok, amelyeknek előmozdítását a legfontosabbnak ítéli településén
vagy szűkebb környezetében, amely a LEADER program keretein belül megoldható?
Kérjük, hogy az alábbi célok közül legfeljebb 5 db-ot jelöljön meg!

 mikrovállalkozások támogatása 
 turisztikai beruházások támogatása, turisztikai programok megvalósítása 
 energiahatékonysági beruházások támogatása 
 helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, közös termelői értékesítési 

pont/doboz/szatyor rendszer kialakítása 
 kis eszközigényű élelmiszer-feldolgozási beruházások fejlesztése 
 helyi rendezvények támogatása 
 helyi képzési programok indítása 

épített és kulturális örökség megőrzése 
 helyi hagyományok megőrzése 
 környezetvédelmi beruházások támogatása 

a helyi szereplők együttműködéseinek támogatása 
 a fiatalok helyben tartásának támogatása, letelepedésük segítése, az elvándorlás 

megelőzése 
kedvezőtlen szociális helyzetben lévők felzárkóztatásának ösztönzése, 
esélyegyenlőség, társadalmi befogadás javítása 

 okos falu (smart village) stratégiák elkészítésének elősegítése 
egyéb:…………………………………………………………………………………… 

4) A 3. pontban megjelölt 5 legfontosabb cél valamelyikével kapcsolatban Önnek vagy az
Ön által képviselt szervezetnek vannak-e konkrét fejlesztési tervei, elképzelései a 2023-
2027-es időszakra vonatkozóan. Amennyiben igen, egy-két mondatban írja le őket!
Kérjük azt is tűntesse fel, hogy az adott tervnek, elképzelésnek becslése szerint
körülbelül mekkora a forrásigénye!



5) A 3. pontban megjelölt 5 legfontosabb céllal kapcsolatban vannak-e fejlesztési
elképzelések, amelyeket fontosnak ítél a település vagy a térség szempontjából, de azt
más szervezetek tudnának megvalósítani (pl. önkormányzat, civil szervezetek,
szervezetek együttműködései)? Ha igen, akkor kérem néhány mondatban írja le ezeket.

6) A Bükk-Térségi LEADER Egyesület a 2023-2027-es időszakban saját oktatási
programot indít. Milyen témában szeretné bővíteni tudását?

vállalkozás menedzsment 
energetikai rendszerek kiépítése, telepítése 
ökológiai kertgazdálkodás, önfenntartó életmód, permakultúra, …. 
gyógynövény, erdei termék, helyi termékek kisüzemi feldolgozása 
modern önfenntartó építési/építészeti megoldások 
önfenntartó közösségek szervezése 
egészséges életmód, természetgyógyászat, hagyományos gyógymódok 
egyéb:………………………………………………………………………… 

7) Amennyibben szeretné, hogy a jövőben tartsuk a kapcsolatot Önnel, kérem adja meg
elérhetőségeit:

E-mail: Telefon: 

Amennyiben Ön szeretné, ha támogatási kérelmet nyújt be, annak értékelésénél 
figyelembe vegyük, hogy jelen kérdőív kitöltésével hozzájárult a HFS elkészítéséhez, 
kérjük adja meg nevét és az Ön által képviselt szervezet nevét.

Név:

Szervezet:
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