
HFS alátámasztását szolgáló elkészült tanulmányok (elemzések, 

adatgyűjtések) címe, témaköre 

 
A Borsod-Torna-Gömör Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési folyamat elindításáról először 

2014. április hónapban tájékozattuk a tervezési terület lakosságát. Átláthatósága miatt elkészítettünk 

egy több oldalas tervezési koncepciót – amelyet vitaindítónak szántunk. Ebben a dokumentumban 

röviden ismertettük a 2007-2013 tervezési ciklus eredményeit, a 2014-2020 tervezési időszak országos 

prioritásait, a Vidékfejlesztési Program céljait és prioritásait. Majd a dokumentum további részében a 

Borsod-Torna-Gömör Egyesület – a tervezés során figyelembe veendő – elsődleges szempontjait, és 

néhány projekttervet, javaslatot tettünk közzé, a helyzetfeltárással és lehetséges változtattatással. A 

dokumentum megjelent a honlapunkon, mely azóta is elérhető. Ezzel egy időben projektötlet adatlap 

mintát is az érdeklődők rendelkezésére bocsátottunk. Az Egyesület meglévő levelező listájáról a 

tagságnak és az adatbázisunkban eddig szereplő pályázóknak is mintegy 400 főnek küldtük meg. A 

honlapunkon (www.btge.hu) adtunk tájékoztatást Magyarország Vidékfejlesztési Programjának 

Európai Uniós elfogadásáról. 

 

A Görög Katolikus Exarchátus által elkészített „Szép Cserehát” Program fejlesztési elképzeléseit 

figyelembe véve készítettük el a Helyi Fejlesztési Stratégiánkat, melyben mind a vállalkozásfejlesztési, 

mind a közösségfejlesztő program elképzelések illeszthetőek. 

 

Egyesületünk a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia előkészítése érdekében 2015. év eleje óta 

projektötlet gyűjtést hajtott végre e-mail, postai és személyes úton. A fórumokon elhangzott 

javaslatokat összegezve azokat átadtuk a Tervezést Koordináló Csoport részére, mely munkájukat 

segítette a tervezés ideje alatt. A fórumokon, a közgyűlésen és minden, a honlapon, újságcikkekben és 

a helyi elektronikus médiában, a Sajómente Regionális Televízióban felhívtuk a lakosság figyelmét a 

projektötlet beadásának lehetőségére. Ennek eredményeként a tervezés befejezéséig mintegy 150 db 

projektötlet érkezett be munkaszervezetünkhöz. A beérkezett ötleteket már a tavalyi évtől kezdve 

folyamatosan összefoglaltuk elektronikusan egy excel táblába, majd a projektötleteket TKCS üléseken 

meghatározták, hogy mely intézkedéshez javasolják, illetve milyen más Operatív Program adhat teret 

a fejlesztésnek. A HFS Általános céljainak és Specifikus céljainak meghatározása után a projekteket 

besorolták az adott célokhoz és ebből alakultak ki azok az intézkedések, melyek a LEADER terv 

beavatkozási területeit érintik.  

Az adatgyűjtés témakörei: vállalkozások, őstermelők fejlesztési elképzeléseinek gyűjtése; 

önkormányzatok, civil szervezetek fejlesztési elképzelései, eszközbeszerzés, rendezvények, táborok 

megvalósítása. 

 

A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését támogató Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) informatikai modul adott lehetőséget a Borsod-Torna-

Gömör Egyesülethez tartozó települések társadalmi, gazdasági tényezőinek állapotát és változásait 

leíró mutatók- a megye, ország adataival összevethető módon történő adatok elemzését dolgozta fel 

és vette alapul a Borsod-Torna-Gömör Egyesület Tervezést Koordináló Tagjai a Helyi Fejlesztési 

Stratégia megalkotásában. 

Az adatgyűjtés témakörei: társadalmi, gazdasági tényezőinek állapota és változásait leíró mutatók 

összevetve az országos és megyei adatokkal. 

http://www.btge.hu/


 

A Helyi Fejlesztési Stratégia alátámasztását szolgáló tanulmányok, programok: 

 

- Címe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye elmaradott térségeinek esélyegyenlőségi felzárkóztatási és 

foglalkoztatási terve 

Témaköre: Centrumokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztés, Hátrányos helyzetűek komplex társadalom-

fejlesztési programja – mélyszegénység csökkentése, Közösségek, társadalmi felelősségvállalás és 

társadalmi innováció, Természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása 

 

- Címe: Dr. G. Fekete Éva: Együtt! –De hogyan?  

Témaköre: Az Észak-Magyarországi régió tervezési munkákat megkönnyítő módszertani útmutatások 

 

- Címe: Dr. G. Fekete Éva: A vidéki munkanélküliség tömegessé válásától az új foglalkoztatási 

modellekig 

Témaköre: gazdaságfejlesztés, munkanélküliség, új foglalkoztatási modellek 

 

- Címe: Területi együttműködést elősegítő programok az Edelényi járásban- Járási esélyteremtő 

programterv 

Témaköre: járási infrastruktúra, helyzetértékelés, Esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata 

 

- Címe: Területi együttműködést elősegítő programok a Kazincbarcikai járásban- Járási 

esélyegyenlőségi programterv 

        Témaköre: járási infrastruktúra, helyzetértékelés, Esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata 

- Címe: Járási szintű Esélyteremtő Programterv- Putnoki Járás 

        Témaköre:  járási infrastruktúra, helyzetértékelés, Esélyegyenlőségi programok 

felülvizsgálata 

 

- Címe: Területi együttműködést elősegítő programok az Miskolci járásban- Járási esélyteremtő 

programterv 

Témaköre:  járási infrastruktúra, helyzetértékelés, Esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata 

- „Szép Cserehát” Program- Görög Katolikus Exarchátus 

 


