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A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, 
forrásként felhasználni csak az EPAP elızetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért



1

Tartalom

▪ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
összefoglalása

▪ Helyzetelemzés

▪ Fı fejlesztési prioritások és fejlesztési 
intézkedések, forrásallokáció

▪ Megoldási javaslatok



2Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Zempléni Tájak HK – Összefoglaló a térségr ıl

A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A 
legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gız-, 
vízellátás szektor, az 500 fınél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 

A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A 
legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gız-, 
vízellátás szektor, az 500 fınél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 

A térségben összesen 0 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a 
legtöbb – az összes javaslat %-a,  db – a(z)  szektorhoz kapcsolódik
A térségben összesen 0 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a 
legtöbb – az összes javaslat %-a,  db – a(z)  szektorhoz kapcsolódik

A térségben összesen 0 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat 
fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – db – a(z)  mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik
A térségben összesen 0 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat 
fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – db – a(z)  mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik

A térségben összesen 6 db fı fejlesztési prioritás és 34 db fejlesztési intézkedés 
fogalmazódott meg
A térségben összesen 6 db fı fejlesztési prioritás és 34 db fejlesztési intézkedés 
fogalmazódott meg

A(z) Zempléni Tájak HK területe 55 települést foglal magába, melyek közül 4 város. A térség 
lakossága 59,008 fı, a városokban élı lakosok száma 18,608 fı
A(z) Zempléni Tájak HK területe 55 települést foglal magába, melyek közül 4 város. A térség 
lakossága 59,008 fı, a városokban élı lakosok száma 18,608 fı
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A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban 
található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás szektor

Vállalkozások, jelent ıs szektorok
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Városok 
száma
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500- fõ

Kereskedelem, javítás

Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor

Bányászat, feldolgozóipar,
villamosenergia-, gáz-, 
gız-, vízellátás

Legnagyobb fogl. szektor

Általános információk Négy legnépesebb település

Sárospatak 13,794 fı

3,367 fı

2,634 fı

2,037 fı

Cigánd

Tiszakarád

Karcsa

Települések száma, ahol...

...nincs szélessávú
internet

...nem elérhetı
mindhárom mobilhálózat

...nincs helyközi 
autóbusz-megálló

...van közmővesített, köz-
úton elérhetı ipari park

Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok
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4

1

0

Fı fejlesztési prioritások száma 6

Fejlesztési intézkedések száma 34

Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 0

Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési 
megoldási javaslatok száma

0

Zempléni Tájak HK – Általános áttekintés

Hátrányos helyzető
települések száma
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Stratégiai célunk az életminıség javítása a térség gazdasági és természeti erıforrásaira alapozva vidék-, 
gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programok serkentésével, új munkahelyek teremtésével, a meglévık 
megerısítésével.
A komplexitás érdekében harmonizálást végeztünk az ÚMVP-n kívüli programokkal, melyek társadalmi, 
gazdasági szempontból forrás kiegészítést eredményeznek.
A lehetıségeken túl azon problémákat – tıkehiányos mikro-vállalkozások, munkahelyteremtés vs. 
munkanélküliség, szakképzetlenség, elvándorlás, térségi szociális helyzet, hátrányos megkülönböztetés –
emeltük be megoldási javaslatokkal, melyek jelentıs visszahúzó hatással vannak közösségünkre. A HVS a 
vidéki gazdasági élet fejlıdését a térségi mikro-vállalkozások megerısítésével, munkahelyteremtéssel, 
innovatív ötletek támogatásával, valamint a kiaknázatlan turisztikai potenciállal kívánja elérni. 
A stratégia kiemelt szempontja a fenntarthatóság és értékteremtés, valamint az épített és természetes 
környezet irányított védelme. A településrekonstrukción keresztül hozzájárul a helyi identitás erısítéséhez, 
kiemelt szempontként kezelve az esélyegyenlıséget, elıítéletek oldását.
A stratégia megvalósítása partnerséget, folyamatos információbiztosítást követel meg a közösség minden 
tagjától.

Stratégiai célunk az életminıség javítása a térség gazdasági és természeti erıforrásaira alapozva vidék-, 
gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programok serkentésével, új munkahelyek teremtésével, a meglévık 
megerısítésével.
A komplexitás érdekében harmonizálást végeztünk az ÚMVP-n kívüli programokkal, melyek társadalmi, 
gazdasági szempontból forrás kiegészítést eredményeznek.
A lehetıségeken túl azon problémákat – tıkehiányos mikro-vállalkozások, munkahelyteremtés vs. 
munkanélküliség, szakképzetlenség, elvándorlás, térségi szociális helyzet, hátrányos megkülönböztetés –
emeltük be megoldási javaslatokkal, melyek jelentıs visszahúzó hatással vannak közösségünkre. A HVS a 
vidéki gazdasági élet fejlıdését a térségi mikro-vállalkozások megerısítésével, munkahelyteremtéssel, 
innovatív ötletek támogatásával, valamint a kiaknázatlan turisztikai potenciállal kívánja elérni. 
A stratégia kiemelt szempontja a fenntarthatóság és értékteremtés, valamint az épített és természetes 
környezet irányított védelme. A településrekonstrukción keresztül hozzájárul a helyi identitás erısítéséhez, 
kiemelt szempontként kezelve az esélyegyenlıséget, elıítéletek oldását.
A stratégia megvalósítása partnerséget, folyamatos információbiztosítást követel meg a közösség minden 
tagjától.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

Zempléni Tájak HK – A stratégia alapvet ı célja
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Kijelölt f ı fejlesztési prioritások a térségben 1/1

A térségben 6 db fı fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 34 
db fejlesztési intézkedés tartozik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

▪ „Élhetıbb környezet kialakítása, térségi együttmőködés támogatása -
örökségvédelem”

▪ „Foglalkoztatás bıvítése”

▪ „Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés”

▪ „Helyi infrastruktúra– és szolgáltatásfejlesztés”

▪ „Humán erıforrás fejlesztése”

▪ 7 db

▪ 4 db

▪ 6 db

▪ 6 db

▪ 6 db

▪ 0 EUR

▪ 0 EUR

▪ 0 EUR

▪ 0 EUR

▪ 0 EUR

Fı fejlesztési prioritás
Összes allokált 
forrás

Intézkedé-
sek száma

▪ „Természeti erıforrások és a környezeti értékek védelme, fenntartható
hasznosítása”

▪ 5 db ▪ 0 EUR
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Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támoga tási források nagysága 1/3

A legtöbb forrás – 0 EUR – a(z) Helyi nyersanyagokra épülı élelmiszer 
feldolgozás, házi- és kisipar minıségi fejlesztése, értékesítési rendszerük 
megszervezése fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fejlesztési intézkedés Allokált forrásFı fejlesztési prioritás

▪ Helyi adottságokra épülı turizmus fejlesztése
▪ Helyi bio- és megújuló-energia hasznosításra épülı fejlesztése...
▪ Helyi közösség számára hasznos vállalkozások, projektek támoga...
▪ Helyi mezı- és erdıgazdaság, állattenyésztés tájjellegő termel...
▪ Helyi nyersanyagokra épülı élelmiszer feldolgozás, házi- és ki...
▪ Helyi vállalkozások versenyképességének, együttmőködésének

tám...

▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR

▪ Élımunka igényes helyspecifikus termelı - szolgáltató tevékeny...
▪ Helyi szükségletekhez igazodó közmunka jellegő programok a

mun...
▪ Mezıgazdasági termelésbıl való kilépés támogatása
▪ Munkahelyteremtés a hátrányos helyzetőek és fogyatékkal élık f...

▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR

Helyi gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztés

Foglalkoztatás b ıvítése
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Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támoga tási források nagysága 2/3

A legtöbb forrás – 0 EUR – a(z) Helyi nyersanyagokra épülı élelmiszer 
feldolgozás, házi- és kisipar minıségi fejlesztése, értékesítési rendszerük 
megszervezése fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fejlesztési intézkedés Allokált forrásFı fejlesztési prioritás

▪ A térségi, települési és személyes identitás és kohézió megerı...
▪ Civil szervezetek, kezdeményezések, együttmőködések segítése
▪ Hátrányos helyzetőek és fogyatékkal élık foglalkoztathatóságán...
▪ Helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások körének bıvítés...
▪ Helyi oktatási-szakképzési kínálat és feltételek fejlesztése
▪ Kulturális értékek és hagyományok, hitélet ápolása

▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR

▪ Határátjárhatóság infrastrukturális és közlekedési feltételein...
▪ Hátrányos helyzetőek és fogyatékkal élık infrastrukturális éle...
▪ Helyi közlekedési infrastruktúra minıségének javítása
▪ Helyi vonalas infrastruktúra rendszerek felújítása, hiányzók k...
▪ Infrastrukturális rendszerek határon átívelı kapcsolatainak me...
▪ Viziturizmus és hajózásfejlesztés

▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR

Humán er ıforrás fejlesztése

Helyi infrastruktúra– és 
szolgáltatásfejlesztés
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Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támoga tási források nagysága 3/3

A legtöbb forrás – 0 EUR – a(z) Helyi nyersanyagokra épülı élelmiszer 
feldolgozás, házi- és kisipar minıségi fejlesztése, értékesítési rendszerük 
megszervezése fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fejlesztési intézkedés Allokált forrásFı fejlesztési prioritás

▪ A környezettudatos szemlélető gazdálkodásra és életre nevelés ...
▪ Helyi katasztrófavédelmi kezdeményezések megvalósítása
▪ Helyi léptékő környezetvédelmi beruházások, programok kimunkál...
▪ Helyi természeti értékek védelmének és (turisztikai) hasznosít...
▪ Környezettudatos gazdálkodás- és vállalkozás fejlesztés

▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR

▪ Helyben hiányzó alapszolgáltatások fejlesztése
▪ Helyi értékek és örökség feltárása, megırzése és védelme
▪ Helyi média fejlesztése
▪ Kulturális és szabadidıs szolgáltatások fejlesztése
▪ Szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása
▪ Társadalmi tıke erısítése - konfliktuskezelés
▪ Településképet javító kisléptékő településfejlesztés támogatás...

▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR
▪ 0 EUR

Természeti er ıforrások és a 
környezeti értékek védelme, 
fenntartható hasznosítása

Élhetıbb környezet 
kialakítása, térségi 
együttm őködés támogatása 
- örökségvédelem


