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:
Dátum:

Újudvar, Fő u. 75. Faluház
2011.04.06 17.00

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek, LEADER alapelvek, forrásmeghatározás, HPME katalógus
összeállítása (6 célterület)
Hozzászólások összefoglalója
Ódor László köszöntötte a jelenlevőket, ismertette a napi rendi pontokat.
Felkéri Kovácsné Kocsi Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetésre, Mihálylovics Bélát a hitelesítésre.
Jelzi, hogy a mai nap 3 célkitűzést kell HPME- célterület szinten átvenni, ezért kéri, hogy hatékonyan dolgozzanak..
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezető –
Kiosztja az előzetes anyagokat.
Kéri, hogy a következő sorrendben tárgyalják a kérdéseket:
1. LEADER intézkedések és a forrásallokáció
2. LEADER alapelvek érvényesülése
3. Elkészült HPME-célterületek
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Mint ahogy már egyeztettünk a LEADER-ben a HACS-nak többletforrással együtt 288 millió Ft feletti összeg maradt. Ebből indokolt 50 millió Ft-t
tartalékolni, így jön ki a 238 370 272 Ft – os összeg.
A jelenlévők áttekintették és egyhangúan elfogadták.
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2. LEADER alapelvek érvényesülése
Minden HACS-nak el kell készítenie a LEADER kritériumokhoz való megfelelést. A munkaszervezet a rendelkezésre álló útmutató alapján
előzetesen összeállítota ezeket a kritériumokat, amelyeket indokolt célterületenként pontosítani. (1. melléklet)
Kérdések:
Miért szükséges ezt meghatározni?
A LEADER kritériumok és a célterületben megjelölt feltételek alapján tudja majd a HBB az illeszkedést vizsgálni. Ez alapján állítja ki a támogatási
nyilatkozatot.
Nem túl általánosak-e a feltételek?
A jelenlegi listát a megadott minta és a HVS 4 célkitűzése alapján állítottuk össze.
többen jelezték, hogy pontosítani szükséges pl. innováció és hálózatépítés területén. A kifogásolt kritériumokra a következő ülésen vissza kell
térni (Várhatóan április 11.)
3. Elkészült HPME-célterületek
A HPME-célterületeket célkitűzésenként vennénk.
Szabó Csaba javaslatára a „Míves Térség” – vállalkozásfejlesztési résszel kezdenénk.
Helyi termékekre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása.
HPME szövegben pontosítás a helyi termék „helyi élelmiszerek és kézműves termékek”.
Célterületbe bevenni az őstermelőt és a magánszemély.
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna jelzi, hogy gond van az induló vállalkozásokkal. Hétfőre tisztázza a IH-val ezt és az elszámolható költségeket.
Pontozásnál a hátrányos helyzetű település 10 pontot kaphat - ezt egyhangúlag elfogadták.
Ugyanehhez a célkitűzéshez tartozik a már március 30-án tárgyalt „Ragadd meg a lehetőséget” – Vállalkozások piacra jutásának elősegítése a
marketing eszközeivel.
Pontosítás – min. támogatási összeg 150 000 Ft. Keret összeg 14 370 272 Ft.
A célkitűzés része még:
- Térségi marketing- és védjegyprogram kidolgozása. A fejlesztésre a kötelezettségvállalás a LEADER 1. körében megtörtént.
- Vállalkozások versenyképességének fejlesztése . A stratégia megvalósítása az Új Széchenyi Terv, illetve a GVOP kereteiből történik.
- Induló és már működő mikrovállalkozások versenyképességének fejlesztése. Az intézkedés ÚMVP 3. tengelyben kerül meghirdetésre. A
HACS-nak nincs forrásallokációs kötelezettsége.
Ez a célkitűzés összesen 5 intézkedést tartalmaz – 3 LEADER, ebből 2-höz allokálható forrás.
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„A Tudás Térsége”
Innovációs és tudásközpont létrehozása
Tervezői csoport tagjai megállapítják, hogy indokolt komplex projekt létrehozása. Szükséges, hogy iskolarendszeren kívüli felnőttképzővel legyen
kapcsolatban a pályázó, vagy maga rendelkezzen felnőttképzési akkreditációval. A tevékenységhez 2 éves működés finanszírozását és évente
2, min. 30 órás képzés lebonyolítását indokolt hozzá rakni. A képzéseknek 1-1 HVS célkitűzést kell lefednie. Tehát kell lennie innovatív,
turisztikai vagy környezeti fenntarthatóságra épülő, gazdaságfejlesztési és közösségépítési képzésnek. A képzésen résztvevők célcsoportja
kizárólag a térség területén élő/működő személy, szervezet lehet. Szükséges a kritériumok közé beemelni a bizonyított vidékfejlesztési
tapasztalatot – személyi, vagy szervezeti referencia.
Költségelemeknél a képzéseket – kötelezően előírt – mindenképpen lehessen elszámolni rá költséget.
Pontozásnál: mikrotérségi központokat részesítsük előnybe. Előzetesen a vállalt „nyitva tartást” is pontozzuk. A heti 32 óra feletti már kaphat 10
pontot.
„A jövő alkotóműhelyei”– Képzések a közösségi és vállalkozói ismeretek bővítése érdekében
Kidolgozott HPME-hez nincs hozzáfűzni való. Jól elkülöníthető a szakmai és a hobbi jellegű képzés. Pontozás és szakmai kifejtés megfelelő.
Hálózatok kiépítése a térség gazdasági, környezeti és társadalmi felemelkedése érdekében
HPME megfogalmazás megfelelő. Célterületeknél felmerült kérdések:
1. intenzitások – rendelet alapján lettek meghatározva, a magánszemélyek és őstermelők kizárásával. Civil szervezetek számára igen
magas a 20 %-os önrész. Nehezen fogják megoldani.
2. A hálózati tagok száma magas, a TCS javasolta a12 tag helyett a 8 pontosítását.
3. A hálózat leendő tagjairól a hálózatépítés ütemtervében nyilatkozhat a pályázó.
A célkitűzés része még:
- "Nem mondunk le senkiről" Térség oktatási infrastruktúra fejlesztése, minőségi oktatás biztosítása – amely nem LEADER program,
hanem a TÁMOP és NYDOP-s programokhoz kapcsolódik és a közoktatás fejlesztését tüzte ki célul.
Ez a célkitűzés összesen 4 intézkedést tartalmaz – 3 LEADER, 1 UMFT-Új Széchenyi Terv
„Élhető Térség”
Közösségi programok (rendezvények)
HPME-vel kapcsolatos észrevétel. A 2. táboroztatás témakörből ne zárjuk ki a 1 000 801 célterületen nyerteseket.
Nem támogatható az a település amely a LEADER 2009-es kiírásán az 1 000 801 célterület keretében hagyományőrző, közösségi rendezvény,
falunap valósult meg, vagy fog megvalósulni.
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A célterületnél az egy-egy településre vonatkozó keretet 700 000 Ft-ra kell emelni.
A táborok esetén a 3 külső programhelyszín megvalósítása nehézkes, pl. újudvari katolikus táborból hová menjenek? Lehet kirándulni vallási
céllal is Homokkomáromba, túrázni Örömhegyre, stb.)
Kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
HPME szint elfogadható. IKSZT nyertes településeket kizárjuk-e?!
TCS több tagja jelezte, hogy sportlétesítmény fejlesztés esetén nincs ütközés az IKSZT-vel, erre csak hívjuk fel a figyelmet. IKSZT területén
tervezett fejlesztés nem elfogadható.
A célkitűzés része még:
- Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére – UMVP 3. tengely intézkedése. A HACS területén 12
kedvezményezett van.
- Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése – falugondnoki szolgálat és közösségi busz hálózat. UMVP 3. tengely intézkedése. A
HACS területén 10 feletti kedvezményezett van 2008-2010 közötti beszerzéssel.
Ez a célkitűzés összesen 4 intézkedést tartalmaz – 2 LEADER, és 2 3. tengelyes intézkedés.
(Az elfogadott LEADER kritériumok, HPME és célterületi adatlap a jegyzőkönyv melléklete)
Ódor László – Kéri, hogy a következő ülésre, amely hétfőn lesz teljes létszámmal jelenjenek meg, hisz a tervezés leglényegesebb szakaszában
vannak. A következő alkalommal a „Csalogató Térség” célkitűzést véglegesítik, illetve az IH-tól kapott anyagok alapján pontosítanak.
A tájékoztatást a TCS tudomásul vette.

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)
Név

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna

(aláírás)

Tervezői csoport tagok
Tervezői csoport tagja Mihálylovics Béla

(aláírás)
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