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Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.
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Jövőkép I Helyzetelemzés I Fő célkitűzések I Intézkedések I célterületek Ivéglegesítés
 

Hozzászólások összefoglalója 

A megjelent tervezői csoporttagokat Debreceni Lajos ügyvezető köszöntötte. Röviden 
összefoglalta a felülvizsgálat második szakaszának feladatait: 10 leader forrással érintett 
célterület kidolgozása, első körben 2011. április 5-ig, IH-MVH illetékeseivel folytatott 
egyeztetés után célterületek véglegesítése, HVS fő célkitűzéseihez rendelt intézkedések 
kidolgozása, HVS befejezése, jóváhagyása 2011. április 20-ig. 

A célterületek kidolgozásával kapcsolatosan 2011. március 28-án tartott központi képzést 
az IH. Az ott elhangzottak alapján a célterületek kidolgozására vonatkozó útmutató néhány 
helyen változni fog: 
- a 450/0-os gazdaságfejlesztési arányba nem csak a vállalkozási alapú fejlesztés jogcímbe 
besorolt célterületek forrásai számíthatóak be, hanem a kizárólag gazdasági szereplőket 

kedvezményezettként vagy célcsoportként megcélzó célterületek is; 
- a jogcímek közé visszakerült a térségen belüli szakmai együttműködés; 

- a kis értékű projektek kapcsán egyelőre képlékeny a helyzet, az 5 megjelölhető 

költségtípus referenciaárának meghatározása és a hat számjegyig kötelező TESZOR 
besorolása miatt a végrehajtás hatékonysága nem feltétlenül biztosítható; 
- a hátrányos helyzetű településekre külön forrást aIIokáini nem kötelező, szankció nem 
társul hozzá ~ vegyes rangsorok és elkülönített rangsorok egyaránt meghatározhatóak, 
ez szintén bővíti a tervezők mozgásterét; 
- meghatározott kereteken belül (helyi termék előállítás és értékesítés) vélhetöen 
őstermelők is lehetnek majd kedvezményezettek. 
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A leader-ben felírható 10 célterületre mintegy 250 millió Ft aIIokáiható, ennek a 45% -a kb.
 
115 millió Ft. Ez az összeg az Akciócsoport részére 2008-ban megállapított leader
 
fejlesztési forrás első kört követő maradványösszege + a 28/2011. (111.18.) IH közlemény
 
által az ÚMVP tartalékkeret terhére megállapított kiegészítő forrás (102 millió Ft). Az IH
 
tanácsolja tartalékalap képzését az esetleges fellebbezések, keresetek stb. későbbi
 

biztonságos kielégítése érdekében. Az Akciócsoport esetében egy fellebbezés van
 
folyamatban, ennek vélhetően pár millió forintos "költsége" lesz.
 

A jelenlevők kézhez kaptak egy listát, amely tartalmazza a stratégia 6 fő célkitűzéséhez
 

felírt összesen 19 intézkedést. Az intézkedések mögött a lehetséges támogatási jogcímek
 
is feltüntetésre kerültek, illetve külön részletezve olvasható a 10 leaderből finanszírozni
 
tervezett célterület. Javasolt ezen intézkedéseket a munka alapjául venni, azonban most
 
még van lehetőség módosításra.
 

Acélterületekhez kapcsolódóan elhangzott javaslatok (Bényei Gábor): 
1)	 Turisztikai hálózat: legalább egy papír alapú kiadvány elkészítésére kerüljön sor a 

térség vonzerőiről, ezt digitalizálni is lehetne, legalább 5-10 partner, konzorciumi 
formában tényleges együttműködésre kerüljön sor; 

2)	 Napjainkban a biológiai gazdálkodás kevésbé használatos kifejezés, az ökológiai 
gazdálkodás korrektebb megfogalmazás; 

3) Hagyományőrzés támogatható, nemzetiségi hagyományok különösen; 
4) A kézműipari termékekre érdemes nagyobb figyelmet fordítani (pl.: Farkas Gábor 

fazekas mester); 
5)	 Csak olyan pályázhasson, aki a megfelelő hatósági engedéllyel rendelkezik, ez 

legyen külön kiemelve, ne csak a kistermelői rendeletet hivatkozzuk be (vita: csak a 
már működőket támogatni, vagy megadni a diverzifikáció lehetőségét? 
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eldöntendő) 

6)	 Logisztikai központhoz megvan-e pénzügyi fedezet? (Kialakításhoz vagy 
fenntartáshoz?) 

7)	 Biomasszára alapozott fejlesztés nem biztos, hogy érdemben megvalósítható (a 
nagy forrásigény miatt), a mezőgazdasági melléktermék (szántóföldi 
növénytermesztés mellékterméke) + cserje és fa apríték esetleg. (Vita: első 

lépésként referencia központ kialakítása történjen meg? Ha igen, módosítani kell a 
célterületet magát! Ha nem, mi a támogatási cél? Vállalkozások fő 

tevékenységeként jelenik meg a fejlesztés - pl.: vállalkozás fa aprítékból, szalmából 
stb. brikettet állít elő és azt értékesíti, vagy mint költségcsökkentő, ezáltal 
versenyképességet/fenntarthatóságot elősegítő tényező - pl.: önkormányzati 
intézmények, kisvállalkozások rezsi költségei? 

8)	 Közösségi terek kialakítása támogatható, kommunikációs hidak kiépítése az internet 
világában nem feltétlenül értelmezhető, szükségszerű, mindenképpen részletezni 
szükséges, hogy mit takar acélterület. 

9)	 Helyi kompetenciafejlesztés nehezen értelmezhető - mit takar acélterület? 
1O)A korábbi pályázati fordulóban sem érkezett pályázat => nem indokolt kiírása. (Vita: 

az integráció talán elsősorban az oktatásban, az oktatás révén valósulhat meg, más 
megfogalmazás alkalmazása célszerű lehet! => beilleszkedés?, jobb együttélés? 
Stb.) 

Javaslatok/reagálás (dr. Duray Balázs): a megújuló energia hasznosítás intézkedés 
átgondolása indokolt - mi a cél? Referencia központ, vagy adott ágazatra szakosodott 
vállalkozás támogatása? A turisztikai promóciós tevékenység kapcsán a lehető 

legszélesebb spektrumú tevékenységek megvalósítására (mind földrajzi, mind tartalmi 
formai értelemben) kellene törekedni. 
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Zsurzsucz Edina: Akár arra is van lehetőség, hogy mind két javaslat megvalósuljon, egy
 
időben (valamely másik célterület "kárára") vagy egymásra épülve, vagyis a referencia
 
központot az idei kiírásban támogatni, s az ott látott, megszerzett elméleti és gyakorlati
 
tudásra alapozva a jövő évi kiírásban az egyedi projekteket finanszírozni. Ez eldöntendő,
 

ugyanakkor az alapvető célt (ismeretterjesztés, népszerűsítés stb.) szem előtt tartva azt is
 
vizsgálni szükséges, hogya bemutató üzem közösségi vagy vállalkozás alapú fejlesztés

e?
 
A korábban elhangzottakra röviden reagálva: csak azért, mert az előző körben nem
 
érkezett pályázat hasonló célterületre, nem szabad éiből elvetni a lehetőségét a roma
 
kisebbséget, mint elsődleges célcsoportot megjelölő intézkedések végrehajtásának. Az
 
első körben a turisztikai szolgáltatók együttműködésére vagy a civil szervezetek
 
együttműködésére sem nyújtottak be pályázatot, mégis egyértelmű volt, hogy e célokat
 
továbbra is támogatni szükséges. A végső döntés előtt mindenképpen vizsgálni kell, hogy
 
a korábbi kiírás "hibáinak" mekkora szerepe volt az "eredménytelenségben".
 

Damján Balázs: Tudjuk-e, látjuk-e, hogy miért nem érkezett pályamunka ezekre az
 
intézkedésekre, illetve mi alapján gondoljuk, hogy most fognak élni a lehetőséggel?
 

Zsurzsucz Edina Klaudia: A most zajló felülvizsgálat során egyértelmű együttműködési
 

készséget tapasztaltunk főként a szarvasi és gyomai cigány kisebbségi önkormányzat
 
részéről Több projektötletet is küldtek be, egészen konkrét és komplex fejlesztési terveik
 
vannak, okunk van bízni abban, hogy ezekből - ha lesz rá lehetőség - meg is valósítanak
 
néhányat. A turisztikai szolgáltatók együttműködése kapcsán a korábbi észrevételekből,
 

nyilatkozatokból az derült ki számunkra, hogy lett volna kompetens pályázó acélterületre,
 
de nem hátrányos helyzetű településen bejegyzett székhellyel a hátrányos helyzetű
 

településekre allokált forrásra nem tudott pályázni. Az ilyen típusú korábbi hibákat most
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van lehetőségünk korrigálni, ami szintén valószínűsíti, hogy lesz érdeklődő a kiírásra.
 
Általános tapasztalat volt továbbá - és ezt célszerű figyelembe venni - hogy a túlzott
 
feltételrendszer nem használt a pályázati aktivitásnak (pl. képzések esetén OKJ-s
 
minősítés előírása). 

Elhangzott, hogya központilag meghatározott támogatási intenzitásoktól negatív irányban 
legfeljebb 20%-os mértékig eltérhetnek a tervezők, e lehetőséget azonban az ülésen a 
csoporttagok elvetették. 

Az egyeztetés végén az előzetesen meghatározott 10 leader forrással érintett célterület 
jogcímhez rendeléséről esett szó. Mivel a jogcím meghatározása nagyban befolyásolja a 
támogatható tevékenységek körét, a most született "megegyezés" alapján tudja a 
munkaszervezet pontosítani a célterületek részleteit. 

1. célterület - turisztikai promóciós tevékenységek támogatása 
Jogcím: térségen belüli szakmai együttműködés 

írásos együttműködési megállapodáson alapuló projekt támogatható, melynek keretében 
rendezvények szervezésére, azokon való részvételre, képzések szervezésére és széles 
körű marketing tevékenység megvalósítására lenne lehetősége a partneri viszonyba 
kerülő turisztikai szolgáltatóknak. 
Alapvető feltételként előírható leader kritériumok: 

a) együttműködés: minden szféra képviseltesse magát a "hálózatban" 
b) hálózatosodás: állandó kommunikációs felület/csatorna épüljön ki 
c) területi megközelítés: a tagok csak a térségből kerüljenek ki, minden települést 

képviseljen legalább 1 tag 
d) integrált megközelítés: helyi termékek előállítóival beszállítói rendszer alakítható ki 
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2. célterület - fenntarthatóság alapelveit, megújuló és bioenergia hasznosítást, ökológiai 
gazdálkodást népszerűsítő programok, környezetvédelmi akciók támogatása 
Jogcím: rendezvény 
Ismeretterjesztő előadások, szakmai napok, konferenciák, projektlátogatások, 
környezetvédelmi akciók szervezésére és lebonyolítására lehet forrást igényelni. 
(Egyértelmű döntés született arról, hogy amennyiben a kis értékű projektek végrehajtására 
vonatkozó szabályok jelentős és kedvező irányú módosulása nem várható, acélterületet 
kis értékű projektekre elkülöníteni nem célszerű.) 

Alapvető feltételként előírható leader kritériumok: 
a) területi megközelítés: az elsődleges cél a térségi környezet megóvása 
b) alulról építkező megközelítés: kedvezményezett csak helyi non-profit szervezet 

lehet 
c) partnerség: együttműködési készséget és részvételi hajlandóságot erősítő jelleg 
d) integrált megközelítés: fenntarthatóság már önmagában feltételezi, de! célcsoportok 

kijelölésével is lehetséges (pl. gyárak, üzemek, iskolák stb.) 
e) hálózatosadás: adott téma (issue) kapcsán feladatmegosztás a partnerek között, 

nyomon követés stb. 

3. célterület - térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása 
Jogcím: közösségi célú fejlesztés (eldöntendő, hogy legyen-e komplex az esetleges 
rendezvények miatt) 
Térségi és nemzetiségi gazdasági-társadalmi hagyományok, tradíciók megőrzését célzó 
tevékenységek támogatása, elsődlegesen tájházak, bemutatótermek, gyűjteményes 

helyek, kézműves műhelyek kialakítása (felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, kapcsolódó 
marketing tevékenység, anyaggyüjtés pl. népszokások, hagyományos receptek 

HACS munkaszervezet vezető (JegYZŐkönyvvez .----/

U
Debreceni Lajos (aláírás)~7 
Tervezői csoport tagok L 

....._._~.~ 
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HVS felülvizsgálati űrlapok 

2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A
 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS
 
munkaszervezet vezető Uegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása
 
szükséges.
 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott
 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati
 
jegyzőkönyvet.
 

Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.
 

Egyeztetés helye 
Helyszín: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 
(munkaszervezet irodája) 

Dátum: 2011. március 30., du. 16 óra 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép I Helyzetelemzés I Fő célkitűzések I Intézkedések I célterületek Ivéglegesítés
 

összegyűjtése kapcsán) támogatható. Új épület építése nem támogatható. 
Alapvető feltételként előírható leader kritériumok: 

a) területi megközelítés: helyi tradíciók megőrzésére irányul a projekt 
b) alulról építkező megközelítés: helyi közösség a megvalósítója 
c) partnerség: közös igényt elégít ki a projekt 
d) integrált megközelítés: hagyományőrzés, helyi identitás tudat erősítése, turisztikai 

attrakció, kompetenciafejlesztés 
e) innováció: a modern kommunikációs eszközök és módszerek alkalmazása a 

tradíciók bemutatására 

4. célterület - agrár és kézműipari termékek piacra jutásának támogatása 
Jogcím: vállalkozás alapú fejlesztés 
Kézműves, kisiparos, kistermelői, élelmiszeripari helyi termékek piacra jutását, jobb piaci 
pozicionálását elősegítő csakI Marketing tevékenységek támogatása, illetve az 
értékesítési lehetőségek bővítése céljából bemutató gazdaságok kialakításának 
támogatása. A bemutató gazdaság kapcsán a termelés nem! támogatható, csak a 
bemutató gazdaság infrastrukturális háttere (pl. állatsimogató, kiállító terem, bolt, galéria a 
feldolgozó üzem köré stb.) 
Alapvető feltételként előírható leader kritériumok: 

a) terület alapú megközelítés: csak helyi termékhez kapcsolódóan 
b) integrált megközelítés: turisztikai attrakció is egyben + legalább az alapanyag 

előállítás + értékesítés, vagy feldolgozás + értékesítés, vagy alapanyag 
előállítás+feldolgozás+értékesítésegy helyen valósul meg 

c) hálózatosodás: hálózathoz, szakmai együttműködéshez csatlakozás előírása 

d) alulról építkező megközelítés: helyi szereplő a projekt megvalósítója 

HACS munkaszervezet vezető (JegYZŐkÖnYVVeze~~_ 

Debreceni Lajos ~~:>~ (aláírás) 

Tervezői csoport tagok 
Domján Balázs 
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HVS felülvizsgálati űrlapok 

2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A
 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS
 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása
 
szükséges.
 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott
 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati
 
jegyzőkönyvet.
 

Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.
 

Egyeztetés helye
 
Helyszín: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10.
 
(munkaszervezet irodája)
 
Dátum: 2011. március 30., du. 16 óra
 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép 1Helyzetelemzés 1Fő célkitűzések 1 Intézkedések 1célterületek Ivéglegesítés
 

5. célterület - egészséges élelmiszer előállítása 

Jogcím: vállalkozás alapú fejlesztés 
Támogatás igényelhető az EK Szerződés 1. számú mellékiete szerinti ún. annex termékek 
előállítására és/vagy feldolgozására és értékesítésére, tehát az alapanyag előállítás 
feldolgozás - értékesítés vertikumából kettő jelenjen meg a fejlesztésben. Az elsődleges 

cél a nagyobb hozzáadott értékű helyi termékek révén a jövedelemtermelő képesség 
fokozása. 
Alapvető feltételként előírható leader kritériumok: 

a) területi megközelítés: csak helyi termék kapcsán (bárI Eldöntendő! Volt érdeklődő 

kávé pörkölő üzem létrehozására is... ) 
b) integrált megközelítés: termelési vertikumok magasabb szintje 
c) innováció: új technológia, új termék stb. 
d) együttműködés/hálózatosodás: csatlakozás beszállítói rendszerhez, szakmai 

együttműködéshez 

6. célterület - térségi logisztikai központ kialakítása
 
Jogcím: vállalkozás alapú fejlesztés (eldöntendő, hogy az idén, vagy jövőre legyen
 
megnyitva acélterületl)
 
Támogatás vehető igénybe a helyi termékek értékesítését és a turisztikai szolgáltatókkal
 
kiépítendő beszállítói rendszer működtetését kiszolgáló térségi logisztikai központ
 
infrastrukturális hátlerének kialakítására, a szükséges építési munkák elvégzésére,
 
eszközbeszerzésre, marketing tevékenységre.
 
Alapvető feltételként előírható leader kritériumok:
 

a) területalapú megközelítés: helyi termékekre és helyi szereplőkre épül a projekt 
b) innováció: a térségben új típusú értékesítési lehetöséget tesz lehetövé 
c) integrált megközelítés: termeléshez közvetlenül kötődö értékesítési méd, más 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) _~~ 

é~Debreceni Lajos ~,'/~--;;> (aláírás)/ J 
Tervezői csoport tagok 
Domján Balázs ./'" 
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HVS felülvizsgálati űrlapok 

2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása 
szükséges. 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati 
jegyzőkönyvet.
 

Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.
 

Egyeztetés helye 
Helyszín: Békéscsaba, Mednyánszky U. 2. 1/10. 
(munkaszervezet irodája) 
Dátum: 2011. március 30., du. 16 óra 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép 1Helyzetelemzés I Fő célkitűzések 1 Intézkedések I célterületek Ivéglegesítés
 

ágazatokkal (turizmus) való szoros kapcsolat 
d) partnerség/hálózatosodás: szolgáltatást igénybe vevők szándéknyilatkozata 

csatolásának, illetve a működtetésre vonatkozó, a termelőkkel szükségszerűen 

folyamatos kapcsolattartási módok bemutatásának előírása 

7. célterület - helyi energiagazdálkodási rendszerek kiépítése 
Jogcím: vállalkozás alapú fejlesztés 
Az ülésen elhangzottak alapján a célterület megfogalmazásán mindenképpen változtatni 
szükséges ~ Egyértelmű döntés született arról, hogy egy "referencia központ"?, passzív 
üzem kialakítására mindenképpen dolgozzunk ki célterületet, de további döntést igényel, 
hogy konkrét, a vállalkozások alternatív energiafelhasználását támogató célterületet 
(egyrészt költségcsökkentés, másrészt termék előállítás céljából) az idén kiírásra kerüljön. 

Támogatás vehető igénybe a térségben meglévő és fenntartható módon hasznosítható 
alternatívenergiagazdálkodási rendszereket népszerűsítő bemutató olyan 
referenciaközpont kialakítására (és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére), melynek 
energiaigényét legalább részben alternatív energiahordozók biztosítják. 
Alapvető feltételként előírható leader kritériumok: 
a) területalapú megközelítés: helyi adottságokra épülő projekt 
b) innováció: a térségben új típusú szolgáltatásról/termékről van szó 
c) integrált megközelítés: környezeti és gazdasági fenntarthatósághoz egyaránt hozzájárul 
d)partnerség/hálózatosodás: ismeretterjesztéssel a potenciális partnerek, vevők stb. 
közötti kapcsolatépítés 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)~ 

Debreceni Lajos (aláírás)é-;:;~::;::22
 
Tervezői csoport tagok
 
Domján Balázs ~ ..(aláírás)
 

.- / 
/ 



HVS felülvizsgálati 
2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A
 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS
 
munkaszervezet vezető Uegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása
 
szükséges.
 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott
 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati
 
jegyzőkönyvet
 

Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoportBgnak joga van részt venni.
 

Egyeztetés helye 
Helyszín: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 
(munkaszervezet irodája) 

Dátum: 2011. március 30., du. 16 óra 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép / Helyzetelemzés 1Fő célkitűzések / Intézkedések I célterületek Ivéglegesítés
 

8. célterület - közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása, a partnerség 
ösztönzése 
Jogcím: közösségi célú fejlesztés - komplex 
Támogatás vehető igénybe a helyi közösségek tevékenysége, programjai színteréül 
szolgáló belső és külső közösségi terek, helyi szabadtéri sportlétesítmények kialakítására 
és funkcionális hasznosítására. Új építés nem támogatható. Belső közösségi tér 
kialakítása esetén külső felújítás csak belső felújítással együtt támogatható. A közösségi 
tér kialakításához kapcsolódóan legalább két, a fejlesztés jellegének megfelelő 

tevékenység is megvalósítandó. (pl.: sportpálya felújítása esetén legalább 2 kispályás foci 
torna, vagy challenge day stb.), ezekhez a komplex jelleget biztosító + 5 költségtípus jelent 
kézzelfogható segítséget. 
Alapvető feltételként előírható leader kritériumok: 

a) területalapú megközelítés: helyben megvalósuló program, helyi igényt elégít ki a 
projekt 

b) együttműködés: legalább két támogató nyilatkozat, együttműködő partner 
részvétele a projektben 

c) alulról építkező megközelítés: csak helyi szervezet pályázhat 
d) partnerség/hálózatosodás: tematikus alapon kapcsolatépítés (pl. sport egyesületek 

vándorkupát alapítanak) 

9. célterület - helyi kompetenciák fejlesztése 
Jogcím: képzés 
Támogatás vehető igénybe olyan képzések, illetve képzési típusú programok 
szervezésére és lebonyolítására, melyek egyszerre 

elősegítik a partnerségi szemlélet elterjedését, partnerségek kialakulását 

HACS munkaszervezet vezető (JegYZŐkÖnYVVeze~!
 

Debreceni Lajos (aláírás)
2 
Tervezői csoport tagok ____-:~ (aláírás).. 'ODomján Balázs 



HVS fel ÜIvizsgálatr-ífriap-ok 
2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása 
szükséges. 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati 
jegyzőkönyvet.
 

Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.
 

Egyeztetés helye
 
Helyszín: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10.
 
(munkaszervezet irodája)
 

Dátum: 2011. március 30., du. 16 óra 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések I Intézkedések / célterületek Ivéglegesítés
 

olyan tudást, ismeretet adnak át, illetve olyan készséget fejlesztenek, melyeket az 
adott célcsoport a későbbiekben "bizonyítottan" hasznosítani tud (:::> civil 
szervezetek számára kommunikációs tréningek - médiaismeret, social marketing 
stb.; túravezetök kiképzése; állatgondozó stb.) 

Alapvető feltételként előírható leader kritériumok: 
a) innováció: új módszert alkalmaz a térségben jelenlevő igények kielégítésére, illetve 

a jelentkező kihívásokra új válaszokat ad 
b) integrált megközelítés: gazdasági és társadalmi igényt egyaránt kielégít a projekt = 

képzés 
c) együttműködés/partnerség: szférák és települések közötti együttműködés 

d) együttmüködés/hálózatosodás: tapasztalatcsere, mint kötelező elem megjelenése a 
projektekben 

10. célterület - cigány kisebbségek beilleszkedését, a társadalmi együttélés feltételeinek 
javítását célzó programok 
Jogcím: térségen belüli szakmai együttműködés 

írásos együttműködési megállapodás alapján támogatás vehető igénybe képzési 
programok, rendezvények szervezésére és lebonyolítására, kapcsolódó marketing 
tevékenységek végrehajtására, kapcsolatépítésre. Az együttműködés akkor támogatható, 
ha abban legalább a térség valamennyi cigány kisebbségi önkormányzata részt vesz (+ 
más roma non-profit szervezetek is részt vehetnek, magánszemély, vállalkozás nem!) és 
legalább akkora számban - az érintett településenként (Doboz, Gyoma, Szarvas, 
Mezöberény, Békés) nem roma szervezetek is. (Kényes kérdés! A megfogalmazáskor 
ügyelni kell arra, hogy pc legyen... Mi magunk tudjuk, hogy mi a cél, de egy kívülálló 
félreértheti, ha nem kellő odafigyeléssel van megírva... ) A cél, hogya roma és nem roma 
közösségek megismerjék egymás kultúráját, tradícióit stb., minden olyan program, akció 

HACS munkaszervezet vezető (JegYZŐkÖnYVVeze~ 

Debreceni Lajos ~~ (aláírás)
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HVS felülvizsgálati űrlapok 

2. Jegyzőkönyv 

Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A
 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS
 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása
 
szükséges.
 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott
 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati
 
jegyzőkönyvet.
 

Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.
 

Egyeztetés helye 
Helyszín: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 
(munkaszervezet irodája) 
Dátum: 2011. március 30., du. 16 óra 

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
 
Jövőkép 1Helyzetelemzés 1Fő célkitűzések 1 Intézkedések 1célterületek Ivéglegesítés
 

stb. támogatható (akár a legfiatalabb célcsoportokat is megcélozva), ami segíti az egymás 
mellett élést. 

a) innováció: új módszert alkalmaz a térségben jelenlevő igények kielégítésére, illetve 
a jelentkező kihívásokra új válaszokat ad 

b) integrált megközelítés: gazdasági és társadalmi igényt egyaránt kielégít a projekt = 
képzés 

c) hálózatépítés: települések közötti szakmai együttműködésről szól a projekt 
d) alulról építkező megközelítés: helyi szereplökre épül a projekt, a tapasztalatcsere 

kötelező előírás 

e) partnerség: szférák és települések közötti együttműködés 

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető) 2 
Debreceni Lajos ~~ (aláírás) 

Tervezői csoport tagok 
Domján Balázs / __._ 

:;;::::::-~;---/ ~ 

(aláírás) 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: Tervezői csoport ülés 

Az egyeztetés helyszíne: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1110. 

Az egyeztetés idöpontja: 2011. március 30. du. 16 óra 

Résztvevő neve Cím 
Képviselt szervezet (amennyiben 

magánszemélyként vesz részt az egyeztetésen, 
nem kitöltendő) 

Telefonszám 

30/943-3013 

Aláírás 
(\ 

\ 

" \ 

t Dr\~ l\\~ 
\ 'J 

' -~ .~

'~ '~ ::::::c:::.._. ....~ '-.:.... '':'

1. Bényei Gábor Békés egyéni vállalkozó 

2. Frankó Pál Szarvas Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület 20/915-7662 

3. Domján Balázs Szarvas Gallicoop Zrt. 30/205-4044 

4. Kruchió Zsolt Békéscsaba Kolbászgyártó Kft. 20/334-7314 

l-----"' !~.')!iJt/ ~ 

~>'1\~.~ 

5. Nelhübel Henriette Mezöberény KörösFront Kft. 

egyéni vállalkozó 

70/386-2961 

30/299-68986. Varga János Kondoros 

7. dr. Forján Mihály Békéscsaba Körösök Völgye Natúrpark Szövetség 70/331-0831 

8. dr. Duray Balázs Békéscsaba geográfus, kutató 20/413-8993 
:~-~-;,,;,~~·-----·Á~··,-,(~-~ 

9. Oláh Géza Békésszentandrás Körös Agrár Kft. 30/854-0293 YZ~ 
10. Nemes Attila Békéscsaba Körös Vidéki Horgászegyesületek Szövetsége 30/693-6051 ~\ 
11. Urkom Szilvia Békés Békési Szabadidős Lovas Klub 30/560-8101 

12. Petényi Szilárdné Hunya Hunya Község Önkormányzat 66/294-141 

13. Siklósi István Mezőberény Mezőberény Város Önkormányzata 20/800-4050 

14. Miha·leezné Kovács 
Mária 

Szarvas Szarvasért Alapítvány 
~ 

~978-5637 

~ " 

~ 

, " ". ........~~ ............................ al 'ír's
HIteiesIto. Debreceni LaJOS HACS munkaszervezet vezetoje , .! . ~ . . . ( a a ) 

Hitelesítő: Vf.r.~~ .'3:1\~~Q.~ tervezői csoport tagja ~ .rv1i4D //. , (aláírás) 
! "./.,/1' 



(Megjegyzés: A hitelességhez a Munkaszervezet vezető és legalább 1 tervezői csoport tag aláírása szükséges!) 

HVS felülvizsgálati űrlapok 

3. Jelenléti ív 
(Munkaszervezet vezetője és a tervezői csoport tagjai részére) 

Az egyeztetés célja: 

Az egyeztetés helyszíne: 

Tervezői csoport ülés 

Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. 1/10. 

Az egyeztetés időpontja: 2011. március 16. du. 16 óra 

Résztvevő neve 

Sonkolyné Szekerezés 
15. Mar it 

Cím 

Szarvas 

Képviselt szervezet (amennyiben 
magánszemélyként vesz részt az 

e yeztetésen, nem kitöltendő) 

Szarvasi Alternatív Bt. 

Telefonszám 

20/419-5549 

Aláírás 

66/589-300 

70/774-8429Szarvas 

Kondoros 

Doboz 
G omaendrőd18. Burai Attila 

19. Debreceni La·os 

Závoda Ferenc 
17. 

16. Dankó Béla 

#,-_.,._--
Hitelesítő: Debreceni Lajos HACS munkaszervezet vezetője :~ l (aláírás) 

Hitelesítő: V:0.~~ 7!J..~~~.~ tervezői csoport tagja {~v.D1J ;. f •••••••••••••••••••••••••••••••••• (aláírás) 


