A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Jövő Építők TDM
Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS) kapcsolata

1) Stratégiai célokkal való kapcsolódás

A TOP-on belül az Akciócsoport együttműködik a Békés Megyei Önkormányzattal. A
kétoldalú együttműködés jeleként a megyei TOP-os kiírásokban pontozási szempontként
szerepel a HFS-hez való illeszkedés. A pontozási szempont így szól:
„Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának, és Területfejlesztési Programjának
valamint a HACS-ok által kidolgozott HVS-ek / HFS-ek koherenciáját vizsgáló értékelés, a
TOP és VP források szinergiájával megvalósítható multiplikatív beruházásokat támogatja a
gazdaságfejlesztéshez történő magasabb szintű hozzájárulással. Amennyiben a beruházás
illeszkedik a működési terület szerinti HACS HVS/ HFS-ének célrendszeréhez, akkor 2
részpont adható. Amennyiben a beruházás a HVS / HFS SWOT elemzésének gyengeségére
vagy erősségére reagál, további 1 részpont adható. További 1 részpont akkor adható, ha a
beruházás a HVS / HFS által feltárt társadalmi problémára is reagál. Összesen tehát
maximum 4 pont adható, 2+1+1 részpont megszerzésével. Amennyiben a fejlesztés olyan
akcióterületen valósul meg, amely nem része LEADER HACS működési területének, akkor a
fejlesztéssel érintett település járásában - működési terület szerint - a legnagyobb
lakosságszámú HACS tekinthető területileg illetékesnek.”
Az illeszkedésért akkor adható meg az első két pont, ha illeszkedik a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesület célrendszeréhez, amely a következő:
gazdasági potenciál erősítése
negatív társadalmi folyamatok megtörése

2) SWOT-analízishez való kapcsolódás
Egy pont akkor adható, ha a HVS / HFS SWOT elemzés gyengeségére vagy erősségére
reagál, azaz:
Erősségek

Gyengeségek
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3) Társadalmi problémákra való reagálás
További egy pont adható, HVS, HFS által feltárt társadalmi problémára reagál. A feltárt
társadalmi problémák:
rossz egészségügyi állapot
alacsony iskolai végzettségi szint
csökkenő lakónépesség
elöregedő társadalom
elvándorló fiatalok
alacsony jövedelemszint
megszűnő helyi szolgáltatások

