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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 

SWOT – térség erősségei, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek 

 A térség erőforrásai (erősségek):  

 

o Természeti és épített kulturális erőforrások 

- a mezőgazdaság számára kedvező jó minőségű termőföld 

- jelentős  táji-természeti adottságok 

- kulturális- és turisztikai erőforrások: templomok, kastélyok, kúriák, 

műemlék jellegű épületek magas száma 

o Infrastrukturális erőforrások 

- települések a főutakhoz, Kaposvár megyeszékhelyhez, valamint a 

Balatonhoz is  viszonylag közel helyezkednek el 

- hálózatos infrastruktúra jól kiépített és bővül 

o Emberi, szakmai, közösségi erőforrások 

- a települések többsége vonzó képet mutat 

- a térségben sok civil szervezet tevékenykedik, a vallási felekezetek jól 

együttműködnek a közösségépítés érdekében 

- alacsonyak az ingatlanárak 

- a települések többnyire közösségi házakkal is rendelkeznek 

-  a Kaposvári Egyetem és a szakképző intézmények közelsége 

- helyi termelők nagy száma a térségben 

 

 Gyengeségek: 

- (helyi) munkahelyek hiánya, magas munkanélküliség 

- fejletlen a belső piac 

- nincs helyi bemutató gazdaság 

- feldolgozó üzemek hiánya 

- (hétvégi) tömegközlekedés hiányos 

- alacsony az emberek képzettségi szintje, a képzett fiatalok elvándorolnak 

- elöregedő a népesség, csökkenő lakosságszám 

- aprófalvas térség, 1/3-a zsáktelepülés 

- megyeszékhelytől távol eső településeken és a zsáktelepüléseken hiányos 

az  infrastruktúra 

- térségi marketing hiánya 

- önerő, tőke hiánya 

- kevés a kulturális- és szórakozási lehetőség 

- szolgáltatások alacsony száma, színvonala 

-  innováció hiánya 

- egyetlen település sem szerepel a turisztikai fejlesztésre kijelölt 

magterületek  között 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 

 Lehetőségek: 

- természeti-, épített-, és kulturális örökség, hagyományok erőforrásként való  

hasznosítása a turizmus fejlesztésében 

- marketingeszközökkel térség ismertségének növelése 

- felnőttképzés erősítése helyi civilek segítségével  

- közösségi kapcsolatok erősítése, új együttműködések kialakítása (civil 

szervezetek és vallási felekezetek bevonásával) 

- mezőgazdasági termékekre, melléktermékekre alapozott alternatív energia  

előállítás 

- helyi termék előállítás- és értékesítés fejlődése 

- új vállalkozások létrehozásának ösztönzése  

- támogatási lehetőségek kiaknázása 

- növekvő belföldi kereslet a helyi termékek iránt 

 

 Veszélyek: 

- munkanélküliség növekedése, térség lakosságának elszegényedése 

- demográfia trendek romlása 

- a hagyományos élelmiszer előállítás és a mesterségek tradícióit nincs kinek 

átadni 

- önerő, tőke hiánya miatt csökkenő pályázati aktivitás 

- kiegészítő jövedelemszerzési lehetőség megszűnik 

- eltűnnek a gazdasági épületek 

 

 Jövőkép 

Gazdaságilag-társadalmilag fejlődő, felzárkózó térség és javuló életminőség 

 

 Célok 

 

I. Átfogó célok 

1. Helyi szükségletekre alapozott közösségi megoldások kialakítása, kulturális, épített és 

természeti erőforrások megőrzése és hasznosítása a térségben élők életminőségének 

javítása érdekében.  

2. A gazdasági aktivitás mikro szintjének fenntartása, a vidéki térség specifikumaira 

alapozott turisztikai fejlesztések létrehozása.  
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II.            Átfogó célokhoz kapcsolódó specifikus célok 

1.1. Vidéki társadalmi-kulturális élet fejlesztése 

1.2. Társadalmi felzárkózást, befogadást szolgáló közösségi programok létrehozása 

1.3. Térség vonzóképességének erősítése  

 

      2.1   Mikrovállalkozások indításának, fejlesztésének ösztönzése 

      2.2.  Helyi termék előállítás és értékesítés fejlesztése 

      2.3   Helyi adottságokra alapozott turisztikai fejlesztések 

 

III. Specifikus célok elérését szolgáló tevékenységek  

 

1.1.1 Közösségfejlesztő és helyi értékek bemutatását együttesen szolgáló programok   

         megvalósítása, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok tevékenységének  

         támogatása 

1.2.1 Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózását, készségfejlesztését  

         szolgáló programok támogatása  

1.3.1 Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki örökség megőrzése,  

         hasznosítása, környezettudatosságot szolgáló tevékenységek 

 

2.1.1 Helyi mikrovállalkozások kisléptékű beruházásainak és együttműködésének támogatása  

2.2.1 Helyi termékek és helyi ellátási láncok fejlesztése  

2.3.1 A természeti környezet, gazdálkodás, hagyományok, gasztronómia, vidékhez köthető  

         szabadidős tevékenységekre, sportokra építő turisztikai fejlesztések 

 

Célok hozzájárulása a jövőkép megvalósításához: 

A vállalkozások fejlesztése és új vállalkozások létrehozásának ösztönzése, valamint az 

alternatív jövedelemszerzési formák elterjedésének segítése hozzájárul a helyi gazdaság 

versenyképességének javulásához, munkahelyeket és kiegészítő jövedelemszerzési 

lehetőségeket teremt, ezáltal javítja az életminőséget. Az életminőség javulásához 

elengedhetetlen a természeti értékek megóvása, a településkép javítása és a megfelelő 

közösségi szolgáltatások kialakítása. Az emberek képzése és tudatformálása, valamint 

ösztönzése révén javul a lakosság képzettségi szintje és az elhelyezkedés esélye, amely a 

közösségi kapcsolatok erősítésével együttesen segítik a társadalmi felzárkózást és az 

életminőség javulását. 
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Hatékony marketing eszközökkel elősegíthető a helyi termékek és szolgáltatások 

népszerűsítése, a belső piac fejlődése. Fontos a vállalkozók ismereteinek bővítése és a 

kapcsolatépítés, valamint a hálózatosodás támogatása a termelők összefogásával a közös 

termék előállítás- és értékesítés érdekében. A környezetvédelmi programok célja a környezet 

állapotának megőrzése, a turizmus fejlesztése szélesebb körű minőségi szolgáltatások 

kialakításához, fejlesztéséhez járul hozzá, amely a térség lakó- és turisztikai vonzerejét növeli, 

valamint a helyi gazdaság és életminőség javulását segíti elő. 

 
  


