
VP6 – 19.2.1. – 92 – 2.1. -17 
 

Fogalomjegyzék 

„Mintaprogram mélyszegénységben élő emberek önellátó 

gazdálkodásnak elősegítéséhez” 

 

 

Hagyományőrzés: 
A régi népi tudat megismerése, egy adott népcsoport/térség, kultúrájának, 

viseletének, életmódjának megismerése és tovább vitele, és átörökítésé. 
 

Helyi érték:  
A tájhoz szorosan kötődő kulturális, szellemi, épített és természeti örökségi 

elemeket foglalja magába. 
 

Helyi termék: 

A helyben megtermelt (vagy összegyűjtött) alapanyagokból, helyben 
kialakult eljárások alkalmazásával, kisüzemi keretek között előállított, a 

hely sajátosságait megjelenítő termékek, amelyek helyi munkaerővel 
készülnek és helyi lakossági igényeket elégítenek ki. Jellemzően 

élelmiszerek vagy kézműves technikával előállított használati tárgyak, 
amelyek jelentős hozzáadott értékkel bírnak. 

 

Innováció:  
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 

LXXVI. törvény 3. § 1. pontja értelmében a gazdasági tevékenység 
hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és 

környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, 
szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek 

eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás 
jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia 

alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, 
amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek 

újdonságnak.  
 

Tudásátadás típusú rendezvény:  
Vasi Hegyhát –Rábamente Egyesület területén, kis közösségek által 

szervezett, a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatását elősegítő, 

közösségfejlesztési, esélyegyenlőséget, hagyományőrzést, egészséges 
életmódra nevelést segítő rendezvények (szakmai előadás, családi, -sport, 

-egészségnapok, tematikus táborok, kiállítások, workshop, műhelymunka 
stb..) szervezése. 
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Szakértő:  

Az a belföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező 
szervezet, amely hozzájárul a projekt céljának eléréséhez.  
 

Szociálisan hátrányos helyzetű személy:  

Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok azok, amelyek az 

átlagosnál nagyobb nehézséggel küzdenek a munkaerőpiaci elhelyezkedés 
tekintetében. Esetükben a foglalkoztatási arány jellemzően alacsonyabb, a 

munkanélküliség magasabb az átlagos népességhez képest. 
Magyarországon a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek 

legjelentősebb csoportjai az alacsony iskolai végzettségűek, a romák, a 
megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők, a nők, a 

fiatalok, az idősebb aktív korúak (55-64 évesek) és bizonyos speciális 
hátránnyal rendelkezők (pl. hajléktalanok, mentális betegségben 

szenvedők, szenvedélybetegek, fogvatartottak, büntetés-végrehajtásból 
szabadulók). 

 


