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Várható eredmények és hatások
A projektektől azt várjuk, hogy beinduljon a kistérség gazdasága, képzett munkaerő jelenjen
meg a kistérségben, akik ki tudják elégíteni a kistérségi vagy az azon kívüli munkaerő-piaci
igényeket. A települések arculata fejlődjön, a kistérség oktatási rendszere elősegítse az
antiszegregációs törekvéseket, a gyerekszegénység és a kirekesztés megszűnjön, mérséklődjön.
Számszerűsíthető indikátorok (a teljesség igénye nélkül):
• A program hatására teremtett új munkahelyek száma 255 db,
• Felújított városrész, városközpont száma 2 db
• Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken 26 836 fő
• Programba bevont hátrányos helyzetű emberek száma 449 fő
• Foglalkoztathatóság visszanyerését elősegítő programokban részt vettek száma 60 fő,
• A programban részt vevő roma fiatalok száma 420 fő,
• Programba bevont gyermekek/családok száma: 600 család
• Bevont szakemberek száma 80 fő,
SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG
(Lunk Tamás)
Összefoglaló a kistérség helyzetéről
A térség foglalkoztatásában meghatározó ágaztok: fémfeldolgozás, szőlészet-borászat, építőipar,
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, turizmus, mely ágazatok versenyképességének javítása a
kistérség fejlődésének meghatározó alapja. A gazdasági környezet javítása érdekében a
fejlesztések fontos eleme különösen a kistérség, illetve a kistérségen belüli elérhetőség (utak
minősége) javítása. A vállalkozások kapacitásbővítéséhez, illetve technológiai fejlesztésükhöz
hiányzik, illetve a jövőben várhatóan hiányozni fog a képzett munkaerő, mely probléma
elmélyülését meg kell akadályozni. Tekintettel a tartós munkanélküliek magas arányára
kulcsfontosságú a foglalkoztatás, illetve az elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak
bővítése.
A tartós munkanélküliség már több generációs a kistérségben, mely megakadályozását a fiatal
kori szemléletváltással, a gyermeknevelésnél, a közoktatásban kell megkezdeni, ami csak
korszerű intézményi háttérrel és magas színvonalú, az egyéni igényeket is figyelembe vevő
pedagógia-nevelő munkával, kapacitásbővítéssel lehetséges. A társadalom perifériájára a romák
közül nagyobb arányban jutnak, így különös figyelmet kell szentelni az életmódbeli
szemléletváltásukra, a társadalomba való beilleszkedésükre. A kistérségre - különösen a
hegyközi településekre - jellemző az elöregedés, az egyedül élő idősek magukra maradása,
illetve biztonságérzetük fokozatos csökkenése, mely probléma társadalmi felelősségvállalása
melletti kezelése fontos feladat. A kistérség népességmegtartó képességének a foglalkoztatási
lehetőségek melletti másik kulcseleme a közösségi infrastruktúra magasabb színvonalon való
biztosítása.
A kistérség jövője, stratégiai fejlesztési irányai
Sárospataki kistérségi fejlesztési céljai – összhangban az LHH program céljaival:
• Gazdaság élénkítése, munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése
• A kistérségeken belüli területi, települési különbségek, egyenlőtlenségek mérséklése
• A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a romák helyzetének javítása
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• Fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása
• A helyi együttműködések erősítése
Fejlesztési irányok
1. Gazdaság bővítése, új munkahelyek létrehozása
1.1. Mikro-vállalkozások, kkv-k működési környezetének fejlesztése, fémipari vállalkozások
együttműködésének ösztönzése (klaszterek)
1.2. A hagyományokra támaszkodva a bor-szőlő, mezőgazdasági termékek, kézműipar
fejlesztése, helyben megtermelt alapanyagok magasabb szintű feldolgozása
1.3. Turizmus fejlesztése a természeti értékek megőrzésével, védelmével, a turisztikai
szereplők együttműködésének javítása
1.4. A térség és a térségi települések elérhetőségének javítása (közlekedés és infokommunikáció)
2. Foglalkoztatás növelése, foglalkoztathatóság javítása
2.1. A szakoktatás és a felnőttképzés minőségének javítása, összehangolása a vállalkozói
igényekkel, elhelyezkedés feltételeinek javítása
2.2. Tartósan munkanélküliek, hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának bővítése, a
munkaképesség javítása (pl. szociális gazdaság fejlesztése)
3. Életminőség és esélyek javítása, szociális ellátások fejlesztése
3.1. Születéstől kezdődő fejlesztés, alap- és középfokú oktatás, képzés (szakmai programok és
infrastrukturális fejlesztések), hátrányos helyzetben élő gyermekek iskoláztatási,
mobilitási esélyeinek javítása
3.2. A hátrányos helyzet komplex kezelése szociális, egészségügyi, életvezetési, közösségi
programokkal
3.3. Életminőség javítása települési közösségi célú infrastrukturális fejlesztéssel
LHH-s Projektcsomagok
100% = 2 383 millió Ft
Gazdaság fejlesztése
• A térség és a térségi települések elérhetőségének javítása (közlekedés és infokommunikáció) - Vajdácska – Sárospatak közti közút korszerűsítése
Foglalkoztatás növelése, foglalkoztathatóság javítása
• A szakoktatás és a felnőttképzés minőségének javítása, összehangolása a vállalkozói
igényekkel: „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe”, A felnőtt lakosság felkészítése a falusi
turizmus adta lehetőségek kihasználására
• Tartósan munkanélküliek, hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának bővítése, a
munkaképesség javítása (pl. szociális gazdaság fejlesztése): Szociális foglalkoztatási projekt
a kistérségben
Életminőség és esélyek javítása, szociális ellátások fejlesztése
• Születéstől kezdődő fejlesztés, alap- és középfokú oktatás, képzés (szakmai programok és
infrastrukturális igények): A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastruktúra
fejlesztése (második, záró ütem), Oktatási infrastruktúra fejlesztése Kenézlőn, Általános
iskola belső felújítása Vajdácskán, XXI. századi iskola Olaszliszkán, Általános Iskola és
óvoda épületének felújítása Hercegkúton, Óvoda felújítása Bodrogolasziban, Óvoda külsőbelső felújítása Vissen, Közoktatás háttérintézményének fejlesztése – pedagógiai
szakszolgálat, Közoktatás kistérségi szakmai fejlesztése
• A hátrányos helyzet komplex kezelése szociális, egészségügyi, életvezetési, közösségi
programokkal: Roma Oktatást Kiegészítő és Közösségi Szolgáltató Hálózat, Szociális
ellátás fejlesztése a Sárospataki kistérségben, „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”, A
Biztos Kezdet Segítése, Kézműves tábor fogyatékosokkal, Ssz! EZ A MI utcánk! Korai

