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Meghívottak: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás,
Tóth Csaba elnök;
Vállalkozók Területi Ipartestülete Egyesület Tapolca,
Vörös Béla elnök;
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség "A helyi önkormányzatok kapacitásfejlesztése a
közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaság fejlesztése érdekében/ 
Capacity-building of local governments for enhancing quality of public services and
for promoting local economic development" címmel 2013. július 22-én angol nyelvű 
pályázati felhívást tett közzé az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
(Norvég Alap) 2009-2014 keretei között (http://www.norvegalap.hu/palyazati-
felhivasok2).
A pályázati felhívásról 2013. augusztus 13-án Információs nap és partnerkereső sze-
minárium került megrendezésre, amelyen munkatársam és tanácsadó partnerünk
előzetesen felvette a kapcsolatot a norvégiai Lillehammer Város Önkormányzatának 
és a Lillehammer University Lifelong Learning Center képviselőivel, akik jelezték, 
hogy pályázati szándékunk esetén készen állnak az együttműködésre. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) biztatására partne-
rünk, a Hitesy-Bartucz-Hollay Tanácsadó Iroda vezetőjével és munkatársaival elké-
szítettük az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című projektjavaslatot, 
amely megfelel a pályázati felhívás követelményeinek és figyelembe veszi a pályázat
bírálati szempontrendszerét is (1. számú melléklet).
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A projektjavaslat több elemében is tartalmazza „Tapolca Város Önkormányzata 2011-
2014 évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017
évek közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban kitűzött céljainkat. 
Különösen fontosnak tartom, hogy a projekt lehetőséget biztosíthat a Városi Piac ré-
góta esedékes megújítására (205.000 EUR !) és településünk térségi meghatározó sze-
repkörének erősítésére. 

A projekt célja az egészségre alapozott regionális gazdasági fejlődés elősegítése az 
önkormányzatok térségi együttműködésen alapuló koordináló szerepének erősítésén 
keresztül, amely egyrészt a lakosság egészségtudatosságának növelésén, másrészt az
egészséges életmódra épülő gazdasági szereplők – turizmus és agrárgazdaságok – 
koordinálásán keresztül valósul meg.

A városunk és térségünk fejlődését szolgáló célok, a kedvező feltételek (95 %-os mér-
tékű támogatás) miatt feltétlenül javasolom, hogy éljünk a kiírás adta lehetőséggel! 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a legfeljebb 979.700 EUR (amely a pá-
lyázati felhívásban 283,4 HUF/EUR rögzített árfolyamon 277.646.980.- Ft,) összkölt-
ségű pályázat benyújtását, amely Tapolca Város Önkormányzata vezető partnersé-
gével 2014. március 1. és 2016. január 31. közötti időszakban valósulhat meg.  
A szükséges 5%-os mértékű saját erő a 2014-2015-2016-os évek önkormányzati fej-
lesztési költségvetései terhére előzetes kötelezettségvállalással biztosítható: 

 2014. évben legfeljebb 18.000 EUR, (5.101.200.-Ft);

 2015. évben legfeljebb 18.000 EUR, (5.101.200.-Ft,);

 2016. évben legfeljebb 12.985 EUR, (3.679.949.-Ft,).

Lehetséges partnereink a következő szervezetek, akik jelezték irányunkba együttmű-
ködésüket és vállalják a partnerszintű költségvetésben részükre feltüntetett támoga-
tási összeg saját forrás részének megfizetését, beszámítását, elszámolhatóságát:

o Lillehammer University Lifelong Learning Center 72 700 EUR
o Lillehammer Város Önkormányzata 57 400 EUR

o Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 79 450 EUR
o Tapolca Kft. 90 300 EUR
o Vállalkozók Területi Ipartestülete Egyesület Tapolca 44 500 EUR
o Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 111 900 EUR

Bízom abban, hogy az egészségre alapozott gazdaságfejlesztési program sikeres lesz,
városunk és térségünk termelői, vállalkozásai, lakossága a sajátjának érzi majd, ön-
kormányzati, gazdasági és civil partnereink aktívan részt vállalnak a megvalósításá-
ban sikeres pályázat esetén.

Felhatalmazást kérek a pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határoza-
ti javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 a határozat mellékletét képező, a „Norvég Alap” 
támogatásának elnyerésére előkészített projektjavaslatot 
megismerte;

 támogatja, hogy a projektjavaslat felhasználásával a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett "A helyi
önkormányzatok kapacitásfejlesztése a közszolgáltatások
minőségének javítása és a helyi gazdaság fejlesztése érde-
kében/Capacity-building of local governments for
enhancing quality of public services and for promoting lo-
cal economic development"  című felhívásra „Egészséges 
Tapolca, Egészséges Gazdaság” címmel pályázat kerüljön
benyújtásra legfeljebb 979.700 EUR, azaz Kilencszázhet-
venkilencezer-hétszáz euró összegben (amely a pályázati
felhívásban 283,4 HUF/EUR rögzített árfolyamon
277.646.980.- Ft, azaz, Kétszázhetvenhétmillió-
hatszáznegyvenhatezer-kilencszáznyolcvan forint) Tapol-
ca Város Önkormányzata vezető partnerségével 2014. 
március 1. és 2016. január 31-ig tartó megvalósítási idő-
szakra;

 a szükséges 5%-os mértékű saját erő megfizetésére 
előzetes kötelezettséget vállal a 2014-2015-2016-os évek 
önkormányzati fejlesztési költségvetései terhére:

 2014. évben legfeljebb 18.000 EUR, azaz Tizennyolc

ezer euró (5.101.200.-Ft, azaz Ötmillió-egyszázegyezer-
kettőszáz forint); 

 2015. évben legfeljebb 18.000 EUR, azaz Tizennyolc-
ezer euró (5.101.200.-Ft, azaz Ötmillió-egyszázegyezer-
kettőszáz forint); 

 2016. évben legfeljebb 12.985 EUR, azaz Tizenkettő-
ezer-kilencszáznyolcvanöt euró (3.679.949.-Ft, azaz Há-
rommillió-hatszázhetvenkilencezer-
kilencszáznegyvenkilenc forint) összegre.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtá-
sára, felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. szeptember 30., illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2013. szeptember 20.

Császár László
polgármester
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1. számú melléklet

NORVÉG ALAP és EGT ALAP
Programterület: Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés a kedvezményezett 

ország és Norvégia közintézményei, helyi és regionális szervei között
Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság

Healthy Tapolca, Healthy Economy

/projektjavaslat/

Teljes cím: Egészségvezérelt regionális gazdaságfejlesztés a Tapolcai medencében,
amely az önkormányzatok helyi élelmiszertermelő vállalkozásokat segítő és egészséges 
életmódot előmozdító megerősített koordinációs képességén alapul. 

Full title: Health driven regional economic development in the Tapolca Basin based on
strengthened municipal coordination to support local entrepreneurship in food production
and to promote healthy living.

Program elvárások/keretek:

 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (Norvég Alap) 2009-2014 keretei
között: "A helyi önkormányzatok kapacitásfejlesztése a közszolgáltatások minősé-
gének javítása és a helyi gazdaság fejlesztése érdekében/Capacity-building of local
governments for enhancing quality of public services and for promoting local
economic development"  című pályázati kiírás alapján; 

 Beavatkozási terület: A helyi erőforrásokon és értékeken alapuló helyi gazdasági 
fejlődés elősegítése és az ehhez szükséges társadalmi konszenzus megteremtése. 

Elszámolható aktivitások:

 Projekt-előkészítés; 

 Projekt menedzsment a teljes költségvetés legfeljebb 10%-a;

 Humánerőforrás fejlesztés, intézményi kapacitásfejlesztés és szervezetfejlesztés: 

o A teljes költségvetés legalább 30%-a;

o Humánerőforrásfejlesztés erősítése (új állások létrehozása, oktatási prog-
ramok kidolgozása, tréningek, munkaerő-csere); 

o Közintézmények által nyújtott szolgáltatások minőségének és elérhetősé-
gének fejlesztése (tanulmányok, kutatások, döntéshozási mechanizmusok
fejlesztése, intézményközi kooperációk fejlesztése, szolgáltatási portfolió
fejlesztése, minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése, kutatási eljárások, 
megvalósítási tervek, protokollok és pilot akciók kidolgozása és megvalósí-
tása).

 Nyilvánosság (honlap, szemináriumok, konferenciák) a teljes költségvetés legfel-
jebb 10%-a.

Horizontális szempontok:

 A teljes költségvetés legalább 10%-át a nemek közötti esélyegyenlőség elősegíté-
sére kell fordítani (menedzsmentben is megjelenjen);

 Életen át tartó tanulás – a közszolgák kapacitásának növelésén keresztül.

Pénzügyi keretek:

 Teljes forrás: 6.83 millió EUR;

 Projektenként: 500 000 – 1 500 000 EUR között;

 Támogatási intenzitás: 95%.

Pályázó szervezet:
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Tapolca Város Önkormányzata

Kapcsolattartó:

Parapatics Tamás, önkormányzati főtanácsadó 
parapatics.tamas@tapolca.hu
+ 36 30-647 9190

A projekt általános célja:

Az egészségtudatosság a gazdaság keresleti és kínálati oldalát egyaránt meghatározó
tényező, amely megjelenik mind a helyi lakosságnak mind az ide látogatóknak nyújtott 
szolgáltatások vonatkozásában.

A projekt célja az egészségre alapozott regionális gazdasági fejlődés elősegítése az ön-
kormányzat térségi együttműködésen alapuló koordináló szerepének erősítésén keresz-
tül, amely egyrészt a lakosság egészségtudatosságának növelésén, másrészt az egészsé-
ges életmódra épülő gazdasági szereplők – turizmus és agrárgazdaságok – koordinálásán 
keresztül valósul meg.

Különös cél:

A projekt különös célja Tapolca és környéke egyedi, helyi egészség és fenntarthatósági
értékekre alapozott gazdaságfejlesztési programjának kidolgozása, a program egyes
elemeinek tesztelése. A települési önkormányzatok közfeladat-ellátási kapacitásának ja-
vítása az alábbi formákon keresztül:

o A különböző gazdasági szereplők – különös tekintettel az agrárvállalkozókra és 
kereskedőkra – aktivitásának hatékony koordinációja és ezen keresztül új intézmé-
nyi-koordinációs formák kialakítása;

o Képzések és kerettantervi fejlesztés;

o A vállalkozóvá válás segítése, különös tekintettel a fiatalabb nemzedékekre;

o A lakosság egészségtudatosságának növelése;

o Az identifikált norvég programok adaptációjának és egyéb programelemek tesztelése
által kapott működtetési minták országos szintű terjesztése. 

Egészségre alapozott gazdaságfejlesztési program csak akkor lehet sikeres, ha
áthatja az egész társadalmat, és mindenki sajátjává teszi!

A projekt operatív céljai:

o „Tapolcai medence fenntartható és egészséges gazdasági övezet” stratégia kidol-
gozása;

o Együttműködési, kooperációs struktúrák kialakítása és működtetése a kistérség 
egészség alapú gazdaságfejlesztési programjának kialakítása és működtetése ér-
dekében:

 A helyi agrárgazdaság koordinációs mechanizmusainak kialakítása és mű-
ködtetése, egészségtudatos térségi márka kialakításával, közös stratégia
és fellépések;

 Mezőgazdasági termék-minőségbiztosítási rendszer (védett eredetű ter-
mék) kialakítása és működtetése; 

 A térség termelőinek összefogására alapozott gazdaságélénkítés, a terme-
lők pozicionálása a hagyományos élelmiszerláncok kínálatában; 

 Egészséges életmódot segítő önkormányzati koordináció a városi piac terü-
letén, a piac animálása és megújítása, az észak-balatoni térség közösségi
piacainak összefogása.

o Vállalkozóvá válás segítése, gazdasági versenyképesség elősegítése
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 Fiatalok vállalkozóvá válásának segítése iskolai kerettantervbe illesztett ok-
tatás és tréning keretében, képzési keretek kialakítása, képzés lefolytatása
(a térség általános iskoláiban és a tapolcai gimnáziumban);

 Tapolca Város Önkormányzata által nyújtott vállalkozói támogató szolgálat
kialakítása és működtetése a tapolcai kistérség vállalkozói részére. 

o Egészséges életmód elősegítése 

 A tapolcai egészségtudatos régió márkáinak kialakítása, marketingtevé-
kenységek összehangolása;

 Egészséges életmód tudatosságának erősítése a lakosság körében, sport és 
étkezési kultúra fejlesztésére foglalkozások, kiemelt figyelemmel az idős és 
a férfi lakosságra;

 Egészséges életmód oktatása (óvodai/iskolai mintakertek kialakítása);

 Egészséges táplálkozási program közoktatási intézményekben a helyi ter-
melők beszállítói rendszerének kialakításán keresztül. 

o Módszertan és országos szintű tudástranszfer 

 A védett eredetű agrártermék módszertanának kidolgozása és átadása, 
útmutató hasonló helyi kezdeményezések számára;

 Helyi termelők a közétkeztetésben, jogi útmutató kidolgozása; 

 Egészséges életmód program pedagógus oktatási csomag általános iskolák
és óvodák számára a Norvég Young Enterprise program adaptációja alap-
ján készített útmutató, módszertan, oktatási (tanárképzés) segédanyagok
felhasználásával.

Projekt tevékenységek:

o Tapolca és környéke egészségtudatos régió:

 Egészségtudatosság és egészség alapú gazdaság helyzetfelmérése;

 Nemzetközi és hazai benchmarking (folyamatos összehasonlítás és össze-
mérés folyamata).

o Előzetes tájékozódás mintafolyamattal, az agrártermelés kínálati oldali beavatko-
zása:

 Piacfejlesztés, termékek bevezetése, programok, hosszú távú tervezés;

 Védett eredetű termék minőségbiztosítási rendszer kialakítása; 

 Helyi termelők a közétkeztetésben és a helyi kiskereskedelmi forgalomban 
(jogszabályi, finanszírozási, menedzsment környezet és a mintafolyamatok
monitoringja).

o Előzetes tájékozódás mintafolyamattal, az agrártermelés keresleti oldali beavatko-
zása, eladásösztönzés:

 3-10 éves korosztály, óvodai-iskolai kiskertek/mintakertek kialakítása,
egészségtudatosság növelése, helyi termelők részvételével; 

 Sport és étkezési kultúra fejlesztésére foglalkozások, önszerveződő körök 
kialakulásának támogatása.

o Előzetes tájékozódás, mintafolyamattal, vállalkozóvá válás segítése: 

 Fiatal vállalkozó norvég projekt adaptációja (2 hetes projektidőszak 16-17 
éves korosztály számára);

 Vállalkozói tanácsadói iroda (projektötlettől a finanszírozásig, menedzs-
mentig) létrehozása és működtetése norvég minta alapján. 

o Humánerőforrás fejlesztése: 
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 2,5 munkakör létrehozása;

 Helyi együttműködési modell és intézményi struktúra kialakítása; 

 Az előzetes tájékozódási és mintafolyamatokhoz tartozó tréningek lefolyta-
tása.

o Tudásmegosztás és az elért eredmények átadása:

 Konferencia és műhelymunka (4); 

 Az előzetes tájékozódási és mintafolyamat megismételhetőségének biztosí-
tása;

 Belső trénerek részére anyagok készítése; 

 Az előzetes tájékozódási és mintafolyamatok eredményeiből módszertani 
útmutatók készítése.

A megvalósítás tervezett időtartama: 

o 22 hónap
o 2014. március 1- 2016 január 31.

Partnerség:

Vezető partner:    Tapolca Város Önkormányzata 

Norvég partnerek: Lillehammer University Lifelong Learning Center

Lillehammer Város Önkormányzata

Önkormányzati partnerek: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás

Gazdasági szereplők:  Tapolca Kft. 

Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit
Kft.

Civil szervezet Vállalkozók Területi Ipartestülete Egyesület Ta-
polca

Tervezett költségvetés (legfeljebb):

Projektszintű összes elszámolható költség                979 700 EUR 
(Elszámolási árfolyam) 283.4 HUF/EUR

Partnerszintű költségvetés: 

o Tapolca Város Önkormányzata 523 450 EUR

ebből beruházás: 205 000 EUR 

o Lillehammer University Lifelong Learning Center 72 700 EUR

o Lillehammer Város Önkormányzata 57 400 EUR

o Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 79 450 EUR

o Tapolca Kft. 90 300 EUR

o Vállalkozók Területi Ipartestülete Egyesület Tapolca 44 500 EUR

o Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 111 900 EUR


