
Projektben részt vevő partnerek 
bemutatkozása:

Zala Termálvölgye Egyesület

2017. május 24. Siófok



 2008-ban alapított civil 
szervezet

 Nonprofit vidékfejlesztő 
szervezet

 LEADER Helyi Akciócsoport -
címbirtokos szervezet

 Nyugat-dunántúli régió

 Zala megye

 Hátrányos helyzetű térség

 30 település, 20.071 lakos

 Terület: 386 km2

 101 egyesületi tag

 Térségbeli önkormányzatok, 
vállalkozások, civilek stb.



A térség 2002. óta LEADER program résztvevő 

együttműködés a térségben + közösségi tervezés 
+ helyi fejlesztési stratégia + helyi döntéshozatal 

= valós szükségleten alapuló fejlesztések, jelentős hozzáadott érték

LEADER



Fókuszban a helyi termék 
népszerűsítés, az értékesítés-, a 

fogyasztás ösztönzése
A 2007-2013-as LEADER forrás kb. 

50%-át fordítottuk erre a célra



Helyi termék előállítók 
beruházásainak 

támogatása

11 projekt, 190 millió Ft

Mobil gyümölcsprés

Húsfeldolgozó kisüzem

• Új termékek

• Új termelők

• Hiánypótló szolgáltatások

Gyümölcs hűtőház, aszalóüzem



Helyi termelők képzése, 
szemléletformálása

Fenntartható 
földhasználati 

ötlettár kézikönyv

• Termelővé válás ösztönzése

• Szakmai-, jogszabályi megfelelés

• Mintaértékű megoldások 
megismerése, fenntarthatóság

• Képesség az együttműködésre

Helyi termék konferencia 
sorozat, könyv kiadása

Hagyományos 
gyümölcsösök 
telepítésének 
támogatása

http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/LEADER/foldhasznalati_kezikonyv_SQ.pdf
http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/HACS/Helyi_termek_konyv_zte_2013.pdf


2014. évi helyi termék projektünk

• A cél a hálózatépítés, tájékoztatás

• Térségi helyi termék portál: 
www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu

• 50 helyi termék előállítót bemutató 
katalógus, reklámkártyák, szórólapok

• Kitelepülés térségi rendezvényekre 
helyi termék sátorral

Helyi termék 
honlap

Helyi termék 
sátor

Helyi termék 
kiadványok

http://www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu/
http://www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu/
http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/helyi_termekeink_kiadvany_SQ.pdf


2014. év - Új fejezet a helyi termék 
fejlesztésben: ECOSYAL projekt

Megismerkedtünk a helyi 
élelmiszerrendszer és a rövid 
élelmiszerlánc fogalomkörrel

A projekt célja 
megalkotni egy 
gyakorlatban 
alkalmazható 
programot a helyi 
szervezők, 
vidékfejlesztők 
munkájának 
támogatására.

Javaslatot tesz az adott 
területen legmegfelelőbb 
fejlesztési módszerekre, 
irányokra.

Projekt partnerek:

5 francia és 2 magyar 
LEADER akciócsoport

Egy francia 
felnőttképzési intézet

Szent István Egyetem 



REL jó gyakorlatok Franciaországban

„GIE”  - gazdák által 
közösen működtetett 

eladási pont

„Isten hozott a 
tanyán” védjegy

Charta – térségi 
együttműködés a 
helyi termékekért

Bolt a 

gazdaságban

Értékesítés a 
gazdaságban



Helyi élelmiszerrendszer 
átfogó elemzése 2015.

„A helyi élelmiszerrendszer fejlesztési lehetőségei 
a Zala Termálvölgye Egyesület térségében” –
tanulmány a honlapon

Módszer: kérdőívezések (termelői, 
fogyasztói, közétkeztetés stb.), 
fókuszcsoportos beszélgetések, 

adatbázis elemzés stb.

Piac - NEM Nyitott porta - IGEN

http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/egyeb/helyi_elelmiszerrend_tanulmany_zte_2015.pdf


• Projekthonlap fejlesztése
– Benne kommunikációs eszköz a 

munkacsoportok számára

• Rövid élelmiszerlánc (RÉL) tréning 
szervezése 2 alkalommal

• Tanulmányutak Ausztriába

Tevékenységeink az AgriShort projektben

• RÉL munkacsoport megalakítása Zala megyében

• Szakértői támogatás biztosítása a RÉL munkacsoportok számára

• RÉL csoport megalakítása és fejlesztése minta jelleggel
– Fejlesztési terv készítése a RÉL munkacsoport által

– Logo fejlesztés RÉL csoportnak

– IT rendszer (Android applikáció) fejlesztése RÉL csoportnak

• Projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenységek (szórólap, 
kiadvány stb.)



Köszönöm a figyelmet!
Szabó Tibor

Zala Termálvölgye Egyesület
H-8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

+36 83 361 305

info@zalatermalvolgye.hu

www.zalatermalvolgye.hu

www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu

www.facebook.com/zalatermalvolgye


