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MEGHÍVÓ 

 

 

ÖTLETELÉS – VIDÉKFEJLESZTÉS A VELENCEI-TÓNÁL – 

PÁKOZD-SUKORÓ-PÁZMÁND, ÖTLETADÓ JÓ GYAKORLATOK  

című mikrokonferenciára és szakmai bemutatóra 

2022. DECEMBER 12-ÉN HÉTFŐN 17 ÓRAKOR 

HELYSZÍN: PÁKOZD, HŐSÖK TERE 9. HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM. 

Program 

16:45-17:10               Regisztráció  

17:10                Köszöntőt mond: Kardos Ádám Pákozd polgármestere 

2014-2020 időszak megvalósult LEADER eredmények (játszótér, sétány) 

17:15 Jövőkép-tervek, hagyományőrzés, helyi értékek fontossága 

17:25              Sukoró-i tapasztalatok – ötletek – jó gyakorlatok 
  előadó: Székely Enikő Réka – Sukoró Önkormányzat- kulturális referens 
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17:35 Sikeres LEADER program a Velencei-tónál, Helyi Vidékfejlesztési Stratégia            
értékelés, jövőbeni stratégiai irányok, fejlesztési lehetőségek                    
előadó: Titonelliné Nemzetes Gabriella Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú 
Egyesület, msz.vezető 

17:50              Vállalkozói szemmel                                                                                             
előadó: Lics Balázs - Lics Borászat, Bálint György - Bálint Borárium, Kutai 
Tibor - őstermelő, dr. Görög István -Honvédség és Társadalom Baráti Kör  

18:10 TERVEZŐI csoport-ötletelés-új irány- projektötlet adatlap leadása 

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt ! 

A program ingyenes, előzetes regisztrációt az info@velenceitoleader.t-online.hu ra 
küldhetik 

 

 A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tagjainak és pályázóinak köszönhetően 
2007 óta szervezi és tervezi a térség 9 településének vidékfejlesztési programjait, 
fejlesztéseit. 

A LEADER program 2007-ben 450 millió forint fejlesztési forrás elnyerésére indult a Velencei-
tónál kilenc település összefogásával. A jól megfogalmazott Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiának és az Egyesület mögött álló önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, 
magánszemélyek, őstermelők együttműködésének köszönhetően ezt sikerült megduplázni, 
közel egymilliárd forint fejlesztési forrást sikerült kipályáztatni a térségben a vidékfejlesztési 
támogatások keretében a program végére. 

A 2007-2013-as időszak tapasztalatokban, eredményekben gazdag időszak volt egyesületünk 
és térségünk életében, számos önálló, közösségi és együttműködési program, beruházás 
valósulhatott meg településeinken. A 2014-2020-as ciklus már kevesebb fejlesztési 
támogatással, de sok új ötlettel és megvalósult projekttel zárul. A programozási időszak 
zárásaként értékeljük a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulását, és közösen együtt 
tervezzük a jövőt, előkészítve a következő évek fejlesztéseit. Az elmúlt időszak nehézségei – 
Covid, háború, a Velencei -tó vízmennyisége miatt kell újra gondolni a helyi adottságokat és 
az összefogás erejét használva közösen meghatározni az új irányt, ami nem csak a turizmusra 
épülhet. 

AZ ÖTLETELÉS PROGRAM KERETÉBEN MOST PÁKOZDRA  INVITÁLJUK ÖNÖKET 
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