Zabola község integrált fejlesztési stratégiája, 2014-2020
A stratégia azt szolgálja, hogy 2014-2020 közötti időszakban olyan projekteket dolgozzanak ki
és pályázzanak meg mind település szinten, mind a társadalom és a gazdaság szereplői egyénileg,
amely biztosítják az erőforrások optimális kihasználását és erősítik egymást. A tervezés során
éppen ezért minden társadalmi és gazdasági csoport megszólításra került, igényeik és problémáik
megjelennek a célkitűzésekben és a javasolt intézkedések között.
A település versenyképességi tényezőit vizsgálva megállapítottuk, hogy Zabola hasonló
problémákkal küzd, mint a térség más községei, a lehetőségei azonban az átlagnál jobbak.
Elsőrendű probléma az ivóvíz és szennyvíz infrastruktúra hiánya, amely a környező
településekhez képest is hátrány és főleg a Zabolához kapcsolt településeken kritikus a helyzet.
Az utak minősége szintén fejlesztésre szorul, alacsony a burkolattal rendelkező utak aránya és a
mezei és erdei utak fejlesztésére sem jutott eddig forrás. Vannak teendők a kommunikációs
infrastruktúra (mobiltelefon, szélessávú internet) tekintetében is, amely a turizmus tekintetében
is versenyhátrány.
A gazdaság helyzetére a mezőgazdaságtól való túlzott függés jellemző, amely nem jelent
jelenleg nagy tömegek számára kielégítő jövedelemforrást, modernizálása, átalakítása
szükségszerű. Helyben kevés munkahely található és a vállalkozások száma is átlag alatti, ezért a
férfi lakosság egy jelentős része alkalmi munkákat kénytelen vállalni és önfenntartó
mezőgazdasági termeléssel foglalkozik.
Demográfiai szempontból elöregedés jellemzi a község népességét, amely súlyos
problémákhoz vezet (függőség). A közösségi szellem egyre inkább devalválódik és a község
közösségi identitása ezáltal eltűnik. Mindez jelentkezik a kulturális és közösségi események
számának csökkenésével és a község összefogásban történő fejlesztésének hiányában is. Ennek a
folyamatnak a megállítására indultak kezdeményezések, amelyeket támogatni szükséges.
A célok megfogalmazásában és a megvalósulást szolgáló prioritások és intézkedések
rendszerében az alulról építkező modell mutatkozik reálisan megvalósíthatónak. Zabola fejlődési
pályája tehát a következőképpen jellemezhető: az elszigetelt kezdeményezések és parlagon
heverő erőforrások összekapcsolása, célzott és hatékony koncentrációja a helyi forrásoknak,
valamint ezek kiegészítése a pályázati úton elnyerhető beruházási és tudástranszfert célzó
forrásokkal. A közösség értékrendjének átalakulására is szükség van, annak felismerésére, hogy
az egyéni érdek közösségi alá helyezése a megelégedettség és a jólét forrása lehet, egymással
összehangoltan cselekedve az egyéni hasznok is nagyobbak.

