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A ZEMPLÉNI TÁJAK HELYI KÖZÖSSÉG CÉLPIRAMISA (2008) 
Jövıkép: Célunk az életmin ıség javítása a térség gazdasági és természeti er ıforrásaira alapozva vidék-, 

gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programok serke ntésével, új munkahelyek teremtésével, a 
meglév ık meger ısítésével 

Stratégiai prioritások 
1.Helyi gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztés  

a hozzáadott érték 
növelése, alternatív 

jövedelemszerzı 
tevékenységek 

támogatása 

2.Foglalkoztatás 
bıvítése:  

munkahelyteremtés a 
vállalkozások 

indításának és a 
fejlesztés 

ösztönzésével  

3.Humáner ıforrás – 
fejlesztés:  

versenyképes tudás és 
mőveltség növelésével, 

térség-specifikus 
oktatási programok 

indításával 

4.Helyi 
infrastruktúra– és 

szolgáltatásfejleszt.:  
térség fizikai 

elérhetıségének és  
belsı szolgáltatási 

struktúrájának javítása 

5.Természeti 
erıforrások és a 

környezeti értékek 
védelme, 

fenntartható 
hasznosítása 

 

6.Élhetıbb 
környezet 

kialakítása, térségi 
együttm őködés 

támogatása - 
örökségvédelem 

 

Intézkedések 
• Helyi mezı- és 
erdıgazd. állatteny. 
tájjellegő termelési,  
vmint feldolgozó és ért. 
kap. fejlesztése,  
• Helyi nyersanyagokra 
épülı élelm.feld., házi-
és kisipar minıségi fejl., 
értékesítési rendszerük 
megszervezése, 
• Helyi közösség 
számára hasznos 
vállalkozások, projektek 
támogatása, 
• Helyi vállalkozások 
versenykép., 
együttmők. támogatása, 
• Helyi adottságokra 
épülı turizm.fejlesztése,  
Helyi bio-és megújuló-
energia hasznosításra 

épülı fejlesztések. 

• Élımunka igényes 
helyspecifkus termelı – 
szolgáltató 
tevékenységek 
fejlesztése,  
• Mezıgazdasági 
termelésbıl való kilépés 
támogatása, 
• Munkahelyteremtés a 
hátrányos helyzetőek 
és fogyatékkal élık 
foglalkoztatásának 
bıvítésére, 
• Helyi szükségletekhez 
igazodó közmunka 
jellegő programok a 
munka világába való 
visszatérés 
támogatására 
 

• Helyi oktatási-
szakképzési kínálat és 
feltételek fejlesztése, 
• Helyi egészségügyi és 
szociális szolgáltatások 
körének bıvítése, 
• Hátrányos helyzetőek 
és fogyatékkal élık 
foglalkoztathatóságána
k javítása, 
• Kulturális  értékek és 
hagyományok, hitélet 
ápolása, 
• Civil szervezetek, 
kezdeményezések, 
együttmőködések 
segítése,  
• A térségi, települési és 
személyes identitás és 
kohézió megerısítése, 
 

• Helyi közlekedési 
infrastruktúra 
minıségének javítása, 

• Helyi vonalas 
infrastruktúra 
rendszerek felújítása, 
hiányzók kiépítése, 

• Hátrányos helyzetőek 
és fogyatékkal élık 
infrastr. életfelt. 

   javítása., 
• Határátjárhatóság 

infrastrukturális és 
közlekedési 
feltételeinek 
megteremtése, 

• Infrastrukturális 
rendszerek határon 
átívelı kapcsolatainak 
megteremtése, 

• Hajózásfejlesztés a 
Bodrogon és a Tiszán, 

 

• Helyi természeti értékek 
védelmének és 
(turisztikai) 
hasznosításuknak 
segítése, 

• Helyi léptékő 
környezetvédelmi 
beruházások, 
programok 
kimunkálása és 
megvalósítása, 

• Környezettudatos 
gazdálkodás- és 
vállalkozás fejlesztés, 

• A környezettudatos 
szemlélető 
gazdálkodásra és 
életre nevelés 
kialakítása, 

• Helyi katasztrófavéd. 
kezdeményezések 
megvalósítása. 

 

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

 


