Az Észak-magyarországi régió LHH-s kistérségei….
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Várható eredmények és hatások
Új gazdasági tevékenységek száma: 30
Új munkahelyek száma: 62 / 556
Jobb élethelyzetbe került hátrányos helyzetű roma lakos: 3320 / 5210
Magasabb szintű oktatást biztosító intézmények száma: 0/ 0
Szakképesítést szerzők száma: 150 / 15-59 évesek száma
Vállalkozásoknak jobb infrastrukturális feltételt kínáló települések száma: 13 / 17 összes
település
Lakosoknak jobb életkörülményeket kínáló települések száma 17
Lakosoknak jobb életkörülményeket kínáló települések népességszáma : 19 262 / 19 262
összes népesség
Térségi hálózatokba könnyebben bekapcsolódó népesség száma: 9 006 / 19 262 összes
népesség
EDELÉNYI KISTÉRSÉG
(Osgyáni Gábor)

Összefoglaló a kistérség helyzetéről
A helyzetelemzésből kirajzolódik, hogy a helyi gazdasági szereplők gyengesége, a kistérség
nagyon alacsony abszorpciós képessége összefügg a népesség alacsony iskolai végzettségével és
az ebből fakadó munkanélküliséggel. Mindezek visszavezethetők a területi hátrányból fakadó
okokra, melyen az LHH program kíván enyhíteni. A fő problémák mellett megjelenik a romló
egészségi állapot, különösen veszélyeztetve a lakosság legfiatalabb és legidősebb korosztályát.
A társadalmi és gazdasági problémák mellett az aprófalvas településszerkezetből és a periférikus
fekvésből eredő infrastrukturális problémákkal kell szembenézni az itt élőknek. A
helyzetelemzés során a kistérség erőségeként jelenik meg a viszonylag érintetlen természeti
környezet, amely sok lehetőséget rejt magába, de leginkább a program keretében nem
támogatható turisztikai tevékenységek profitálhatnak ebből az adottságból. Az utóbbi években
megindult infrastrukturális beruházások – elsősorban közutak felújítása – növelik a térség
elérhetőségét, ezáltal az abszorpciós képességét. A schengeni egyezmény életbelépése után a
kistérség közvetlen kapcsolatba került a szlovákiai területekkel, városokkal ami kereskedelmi
kapcsolatok kiépülését illetve külföldi munkavállalást tesz lehetővé. A térséget É-D irányban
átszelő 27. sz. főút forgalma fokozódik. A társadalom korstruktúrája fiatalodik, de elsősorban az
alacsony képzettségű, mélyszegénységben élő – jellemzően cigány – lakosság bővített
újratermelődése tapasztalható. Elengedhetetlen a képzettségi szint növelése és a munkaképes
korba lévő lakosság piacképes szakmával való ellátása, a tartós munkanélküliségből fakadó
szocializációs hátrányok felszámolása.
A kistérség jövőképe, stratégiai fejlesztési irányai
A kistérség két, egymástól eltérő fejlődési utat járhat be mely nagymértékben függ a
makrogazdaság alakulásától a két jövőkép a következő:
a. A dombvidéki kistelepüléseken a nagyobb számú nyugdíjasok mellett a természetet értő,
védő és a benne rejlő erőforrásokat megőrizve hasznosítani képes fiatalabb emberek részint
helyi termékek és szolgáltatások előállításából, részint távmunkásként, vagy ingázóként
tisztességes megélhetést biztosító jövedelmekből, környezetbarát, emberléptékű és
komfortos körülmények között, a szolgáltatásokat helyben a többfunkciós szolgáltató
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házakban vagy a központi településeken, de könnyen elérve, egymással szolidaritást
vállalva, a külvilággal jól működő kommunikációs csatornákkal összekötve élnek.
b. A folyóvölgy relatíve nagyobb települései helyet adnak a regionális gazdaságba
integrálódott, fejlett határ menti kapcsolatokkal bíró feldolgozó- és környezetvédelmi
iparnak is, szervezik az egész térség gazdaságát és kulturális életét, valamint központosítva
vagy a többfunkciós szolgáltató házakban elérhető kirendeltségeken keresztül biztosítják az
üzleti és lakossági szolgáltatásokat saját lakosaik és a dombvidéki kistelepülések lakói
számára is.
A jövőképek megvalósulásához öt fejlesztési irány alá csoportosítható tevékenységeket
tartalmaz az elkészült tervdokumentum:
1. Helyi adottságokra alapozott új gazdasági tevékenységek beindítása
• Környezetkímélő agrártermelés, megújuló energiatermelés
• Helyi értékekre alapozott feldolgozóipar és szolgáltatások kialakítása
• Táji, települési és gazdasági adottságokon alapuló turisztikai fejlesztések
• Külső igényeket kielégítő szociális szolgáltatások fejlesztése
• Táj- és környezetvédelemre alapozott gazdasági tevékenységek indítása
• Helyi termékeket értékesítő hálózat kialakítása
• Foglalkoztatást megvalósító közösségi vállalkozások indítása a piaci és közszféra
által lefedetlen helyi szükségletek kielégítésre
2. Versenyképes vállalkozások kialakítása
• Helyi és külső vállalkozások számára alkalmas korszerű telephelyek és vállalkozói
szolgáltatások kialakítása
• Regionális klaszterekhez való kapcsolódás
3. Egészséges és innovatív társadalom megteremtése
• Egészségi állapot javítása
• Képzettségi színvonal emelése
• A foglalkoztatási helyzet javítása
• Képzett fiatalok letelepedése
4. Élhető térség kialakítása
• Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása
• Gondozott táj, egységes falukép kialakítása
5. Regionális integráció előkészítése
• Közúti közlekedés feltételeinek javítása
• Internet-elérés feltételeinek kialakítása
LHH-s Projektcsomagok
100%=3973 millió Ft
A tervezés során összeállított projektek 5 fejlesztési irányhoz kapcsolódnak, ezen belül 6
csoportot alkotnak. Az támogatási összeg 100%-ára tervezett projektcsomagban 5 fejlesztési
irányhoz rendelve 4 csoport található.
A vállalkozásfejlesztést egy öt helyszínen megvalósuló ipari zóna kialakítása képviseli.
Az egészséges, innovatív társadalom fejlesztési irányon belül
• egészségfejlesztésre vonatkozó projektjei keretében érdekében 8 orvosi rendelő
felújítása, 2 szociális konyha építése, 1 gondozóhálózat felállítása és 1 térségi
egészségfejlesztési program valósul meg,
• a képzettségi szint növelését 17 projekt segíti elő, ebből 13 infrastrukturális beruházás,
4 projekt pedig alternatív pedagógiai és nevelés projekt,
• a foglalkoztatási helyzet javítását 7, jellemzően szociális gazdaság jellegű projekt
szolgálja.

