A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS) kapcsolata
1) Stratégiai célokkal való kapcsolódás
Átfogó célok:
lokális gazdaság fejlesztése
a településeken elérhető életminőség javítása
a társadalmi tőke növelése
Specifikus célok:
a turisztikai potenciál kihasználása
a helyi termékek piaci pozícióinak erősítése
a kistelepüléseken elérhető üzleti szolgáltatások és termékek mennyiségi és minőségi javulása
településfejlesztés –települések infrastruktúrájának és közszolgáltatásainak mennyiségi és
minőségi javulása

a vidéki örökség megőrzése
aktív, innovatív, kooperatív helyi társadalom

2) SWOT-analízishez való kapcsolódás
Erősségek
1. a térség felszíni és felszín alatti vizekben gazdag
2. a Körösök természetes vízi világa, természeti és
táji értékek, Nemzeti Park, Natúrpark
3. megújuló energiaforrások viszonylagos bősége
4. kiváló termőföld, gazdag apróvad állomány
5. fejlődő turisztikai potenciál (szálláshelyek jelentős
mennyiségi és minőségi javulása 2010-2015
között, országos szintű attrakciók, működő TDMek)
6. tradíciók az élelmiszer feldolgozás területén,
minőségi
kézműves
termékek,
jelentős
feldolgozóipari kapacitások
7. épített örökség, kulturális és nemzetiségi
hagyományok sokszínűsége
8. középiskolai és főiskolai szakképzés
9. szabadidős-és sport, valamint hagyományőrző
szervezetek bekapcsolódása az aktív és falusi-és
agro-turisztikai szolgáltatásokba
10. meglévő
vidék-város
kapcsolatok,
az
önkormányzati és civil szektor együttműködési
készsége
11. 10 000 fő fölötti lakosságszámú városok
szereplőinek tapasztalata a közösségvezérelt helyi
fejlesztésekben

Gyengeségek
1. intenzív tájhasználat
2. környezeti
fenntarthatóság
elveinek
alacsony
érvényesülése
3. tömegtermeléshez nem megfelelő, elaprózott birtok
struktúra
4. mg és élelmiszeripar technológiai lemaradása, a
feldolgozóipari kapacitások kihasználatlansága és
leépülése
5. ipari termelés hiánya/alacsony szintje
6. alacsony az innovációs és együttműködési, valamint a
tőkevonzó képesség
7. alacsony vállalkozói aktivitás a kistelepüléseken
8. alacsony foglalkoztatottság, tartós munkanélküliek
nagy aránya
9. a térség rossz elérhetősége, határmentiség
10. turisztikai
kínálat
és
kereslet
szezonalitása,
szolgáltatások és programcsomagok elégtelensége
11. kistelepülések
infrastrukturális
és
szolgáltatási
színvonalának gyengesége, kevés elérhető üzleti
szolgáltatás
12. civil szervezetek eltérő fejlettsége
13. vidéki örökség feltáratlansága, ill. nem megfelelő
hasznosítása
14. alacsony képzettség

3) Társadalmi problémákra való reagálás
 az akcióterület lakossága az országos és megyei átlagnál is nagyobb ütemben,
folyamatosan csökken
 természetes fogyás
 munkanélküliség
 negatív vándorlási különbözet
 elöregedő társadalom
 alacsony képzettségűek aránya magas
 kistelepüléseken jellemzően iskolai alsó tagozat sem működik
 az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem a megyei átlagnál alig valamivel kevesebb, de az
országos átlagnál legalább 20%-kal alacsonyabb
 hiányos a gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését és a

sportot, mozgást kiszolgáló külső közösségi terek és az óvodai-iskolai nevelésen kívül
elérhető közösségi sportlétesítmények köre
 a térség gazdasági szerkezetének megfelelő szakképzés a felnőttképzés területén már

nem jelenik meg.
Figyelembe véve a települések elöregedő társadalmát, valamint a megye országos
összehasonlításban kedvezőtlen egészségügyi és mentális helyzetét, az állami és
önkormányzati szereplők által nyújtott oktatási-nevelési, egészségügyi és szociális
alapszolgáltatások mind infrastrukturális, mind pedig humán oldalról fejlesztésre szorulnak,
mennyiségi és minőségi bővítésük indokolt, illetve fenntarthatóságuk biztosítása érdekében a
költséghatékony működtetéshez szükséges energetikai fejlesztésük elengedhetetlen.

