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MECSEKVIDÉKI TÜKÖR 

PROGRAMSOROZAT CÉLJA

� 2014-2020 programozási időszak zárása:

� tapasztalatok, eredmények  bemutatása → 165 pályázat 32 településről → 605 270 840 forint elnyert támogatás

� 2021-2027 programozási ciklusra vonatkozóan,

� közösen fogalmazzuk meg a kiemelt fejlesztési irányokat, 

� Helyi Fejlesztési Stratégia teljes mértékben helyi igényekre épüljön.

A CÉLOKHOZ RENDELT ESZKÖZÖK

→konferenciák ( Orfű, Kozármisleny) , mikrotérségi workshopok (Nagykozár, Keszü, Ócsárd, Pogány, Cserkút )

→ vándor fotókiállítás 

→ megújult honlap

→ tanulmányút



Orfű – Teret a Mecsekvidéknek! 
konferencia

� CÉLCSOPORT: Leader Egyesület tagsága 
(87), partner szervezeteink

� TÉMA: vidékfejlesztési lehetőségek

� EREDMÉNY: tagság motiváció

� KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK: 
Agrárminisztérium  Orfűi önkormányzat, 
Dél-dunántúli Lovasegyesület



Nagykozár – Hagyományőrzés és a 
nemzetiségek identitásának megőrzése

� TÉMA: helyi érték

� CÉLCSOPORT: 38 település nemzetiségeit 
megjelenítő egyesületek, kisebbségi 
önkormányzatok képviselői

� KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET : Pécsi 
Tudományegyetem 

� EREDMÉNY: hálózatban történő együttműködés 
elősegítése



Keszü-Közösségfejlesztés nehézségei az agglomerációban

� TÉMA: közösségfejlesztés 

� CÉLCSOPORT: szűkebben értelmezett  
agglomerációban lévő települések 
közösségfejlesztői, önkormányzati képviselői

� KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET: Pécsi 
Tudományegyetem

� EREDMÉNY: nehézségek feltárása, új 
lehetőségek megjelenítése



Pogány - Tájházak, helytörténeti 
gyűjtemények szerepe a helyi közösségek 
életében

� TÉMA: örökségkezelés 

� CÉLCSOPORT: tájházzal vagy helytörténeti 
gyűjteménnyel rendelkező önkormányzatok 
képviselői 

� KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET: Orfűi Kézműves Egyesület

� EREDMÉNY: innovatív ötletek felszínre kerülése



Cserkút – Turisztikai és helyi termékek 
fejlesztése

TÉMA: agroturizmus
CÉLCSOPORT: turizmussal és helyi 
termékkel érintett vállalkozások, 
egyesületek 
KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET:MTA KTK, 
Cserkúti Faluszépítő Egyesület
EREDMÉNY: közös helyzetelemzés, szakmai 
vita 



Ócsárd – Helyi élelmiszerek 
feldolgozása és piacra jutása 

TÉMA: helyi termék piacra jutása

CÉLCSOPORT: kistermelők

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET: Kislépték 
Egyesület (kecskemét)
EREDMÉNY: jó példák megismerése 



Kozármisleny-Merre tovább 
Mecsekvidék? Leader konferencia

TÉMA: Leader tervezés

CÉLCSOPORT: tagok, Baranya megyei HACS 
szervezetek, partner szervezetek

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET: Agrárminisztérium, 
MTA KTK

EREDMÉNY: 



Tanulmányút
Éltető Balatonfelvidékért HACS 



Megújult kommunikáció



Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

7621 Pécs, Rákóczi u. 1.

www.mecsekvidek.hu

leader@mecsekvidek.hu


