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LEADER: közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság 

fejlesztéséért 
 
 

Mi is az a LEADER? 
A LEADER nem más, mint egy francia betűszó (Liaison Entre Actions 
pour le Developement de l’Economie Rurale), melynek jelentése a 
következő: közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. 
1991-ben az Európai Közösség tevékenysége által megindított 
közösségi kezdeményezés a gazdasági, környezeti és társadalmi 
problémák helyi orvoslásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa 
vidéki területein.  
 
A fejlődés stabil fenntartását kívánja elérni a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit 
Zrt. is. A szervezet fő célja, hogy a helyi közösség által lefedett 33 dél-balatoni település 
lakossága, civil szervezetei valamint gazdasági szereplői részére hasznos információkkal 
szolgáljon. „Elérkezett az idő, hogy a tervek valóra váljanak. Tegyünk együtt a vidék, 
lakóhelyünk felvirágoztatásáért!” – nyilatkozta Dr. Kollmann Gergely a „Dél-balatoni LEADER” 
Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. igazgatóság elnöke. 
 
Az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) célja a közösség megerősödésének elősegítése, 
hozzájárulva ezzel a közösség által lefedett térségek gyorsabb és nagyobb ütemű fejlődéséhez. 
A Dél-balatoni LEADER területén valamennyi címbirtokos szervezet nyújtott be az IKSZT 
létrehozására szolgáló támogatási igényt. Az IKSZT keretében számos olyan szolgáltatásokhoz, 
lehetőségekhez juthatnak hozzá a lakosok helyben és könnyebben, amihez eddig ingázniuk 
kellett. Emellett lendületet és megfelelő lökést kaptak az eddig infrastrukturális problémák 
miatt megszorulva haladó közösségfejlesztési folyamatok. Ezek a fejlesztések teljes mértékben 
alkalmazkodnak a helyi elvárásokhoz valamint igényekhez, így előfordulhat, hogy valahol 
fodrászüzletet valahol pedig élelmiszerboltot nyitnak az IKSZT épületében. Mindenhol 
megvalósulnak az elektronikus ügyintézés feltételei, így a vidék lakóinak nem kell a jövőben 
utazniuk ügyeik elintézéséhez. Valamennyi közösségi épületben megtalálható lesz többek 
között majd könyvtár, közösségi helyiség, foglalkoztatási információs pont, számítógépes 
termek melyek segítségével az internet nyújtotta kényelmeket, lehetőségeket ismerhetik meg a 
helybeliek. Mindezek következményeként létrejönnek új munkahelyek, melyek nagymértékben 
javítják a vidéken élők életminőségét.  
 
Dr. Kollmann Gergely elnöksége alatt működő Kunffy Lajos Közösségépítő Egyesület az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(IKSZT) kialakítására nyújtott be támogatási kérelmet a Somogytúri Művelődési Ház felújítására, 
eszközbeszerzésre és munkahelyteremtésre. Az IKSZT megvalósítása a Somogytúr Község 
Önkormányzatával, valamint a környék civil szervezeteivel való szoros együttműködés 
keretében jön létre. Az IKSZT létrehozásának, valamint működtetésének közvetlen célja, a 
meglévő szolgáltatások színvonalának emelése, valamint a helyben elérhető alapszolgáltatások 
körének bővítése. Az IKSZT-ben alkalmazottak feladatai többek között a tájékoztatás, a 
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következő szolgáltatások biztosításán át az ifjúsági információs pont, e-magyarország pont, a 
lakosság és vállalkozások információhoz jutásának elősegítése, közösségfejlesztő folyamatok 
megteremtése, elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása, egészségfejlesztési 
programok szervezése valamint lebonyolítása, és az Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) 
információs pont üzemeltetése. 


