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
2011.04.11. 17.00

Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó)
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek, LEADER alapelvek,
HPME katalógus összeállítása (3 célterület)
Hozzászólások összefoglalója
Ódor László köszöntötte a jelenlevőket, ismertette a napi rendi pontokat.
Felkéri Kovácsné Kocsi Zsuzsannát a jegyzőkönyvvezetésre, Gregor Tibornét 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. MVH eddigi észrevételei
2. Elkészült HPME-célterületek („Csalogató Térség” célkitűzés)
3. LEADER alapelvek érvényesülése

1. MVH eddigi észrevételei
Az MVH a 7 eddig elfogadott célterületből 3-t tekintett át. Néhány fogalmi pontosítást kért, illetve
rendszerezést. Ezt a munkaszervezet átvezette. A pontozásnál több észrevételt tettek. Erről most
kell határozni.
Az észrevételek alapján a következő pontosítást javasoljuk:
- önfoglalkoztatás munkahelyteremtésnek minősül, ezért jár pont.
- A szervezetek, személyek 1 év, vagy az alatti tapasztalatáért nem jár pont.
- megújuló energiával kapcsolatos pontozási feltételt a következőképp pontosítjuk:
„A támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás során alkalmazza az
energiahatékonyság követelményeit, a megújuló erőforrások használatát vagy a
környezetbarát és környezetkímélő technológiák alkalmazásainak szempontjait?”
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus, biomassza.
- Innovációs és tudásközpont esetén a nyitvatartási időnél átfedés van – a helyes érték 18,
vagy alatti, illetve 19-32 óra közötti.
2. Elkészült HPME-célterületek
Gregor Tiborné jelzi, hogy szeretne visszatérni a kisértékű célterületre. Itt elfelejtettünk egy fontos
szempontot. A vállalkozások jelentős része nincs megfelelő hirdetőtáblákkal ellátva, sem a
székhely/telephelyen, sem a közlekedési útvonalak mentén. Indokolt lenne ezt támogatni.
I

A TCS több tagja egyet ért. Sajnos valamelyik költségelemet ki kell vennünk, mert meg van az 5.
Több szakmai érv után az arculattervezés helyére bekerült a táblarendszer.
A célterületet a munkaszervezet módosítja.
„Csalogató Térség”
Minden HACS-nak el kell készítenie a LEADER
kritériumokhoz való megfelelést.
A
munkaszervezet a rendelkezésre álló útmutató alapján előzetesen összeállította ezeket a
kritériumokat és adott célterületre pontosította. (1. melléklet)
Mivel ezt már 6-án tárgyalta a TCS kérdések nem merültek fel, csak áttekintették.
Ebben a célkitűzésben 11 HPME van. Ebből 3 a jelenleg meghirdetésre kerülő LEADER célterület.
A „Zöld Házak” programban 1 nyertes hirdettünk a LEADER első körében.Ugyancsak elsőkörös
meghirdetés a „Tiszta forrás” terv tanulmány program (1 nyertes) és a „Dél-Zala csalogat”
turisztikai programszolgáltatás fejlesztése (1 nyertes).
Ebbe a célkitűzésbe soroltuk be a 3 tengely 3 jogcímét, a falumegújítást, a vidéki örökséget és a
turisztikai fejlesztéseket.
Az ÚMVP-n belül ide soroltuk az erdőterületek fenntartható fejlesztését, amely az 1. intézkedés
122 Az erdők gazdasági értékének javítása jogcímet foglalja magába.
ÚMFT-be tartozik a TDM szervezetek fejlesztése. Jelenleg a zalakarosi térségben zajlik ilyen
fejlesztés.
Meghirdetésre kerülő célterületek:
"Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása,
fejlesztése
A HPME-vel kapcsolatban csak egyetlen probléma adódott, hogy az előző körben nyertes
települést vagy csak a nyertes pályázót zárják ki az újabb lehetőségből. A TCS végül a település
kizárásáról döntött. A forráselosztás szempontjából nem lenne kedvező, ha ugyanazon a
közigazgatási területen kezdődne meg hasonló fejlesztés.
A célterületnél:
- nem javasolt őstermelő támogatása – törlésre került.
- feltételrendszerbe beépítésre került, hogy a HACS által szervezett hálózati rendezvényeken
részt kell vennie.
- Együttműködés minden formáját szorgalmazni kell.
- elszámolható kiadásoknál az ajándéktárgy készítése is elszámolható lesz.
- pontozásnál 2 új szempont merült fel: megújuló energia alkalmazása és a turisztikai
egyesületi tagság.
(Részletes anyag 2-3 mellékletbe)
" Értékek gyűjteménye” - szabadtéri és zárt kiállító terek kialakítása, helyi gyűjtemények
bemutathatóságának elősegítése
HPME-n belül egy pontosítás történt: megoldási javaslatnál „szabadtéri és zárt kiállítóterek” helyett
„szabadtéri vagy zárt” kifejezés a helye.
A célterületnél:
- Minimális támogatási összeg 1 500 000 Ft lesz.
- Szükséges, hogy a pályázó együttműködjön a területileg illetékes tourinform irodával. A
látogatói létszám növelése érdekében indokolt, hogy ezek a helyszínek bekapcsolódjanak a
népszerűsítésbe.

II

-

Indokolt a tervezett nyitva tartás pontozása. Itt a folyamatos nyitvatartást zárt kiállítótér
esetén bonyolult. Indokolt, hogy ezt úgy határozzuk meg, hogy ne jelentsen nagyobb terhet
a pályázónak. Meg kell adnia a kulcs elérhetőségét (Cím, vagy telefonszám).
(Részletes anyag 2-3 mellékletbe)
Biztonságosabb kistérséget
Már egyszer meghirdetett célterület, így kizárásra kerültek az 1. körben nyertes települések
(3).
A célterületnél:
Az előző körben már jól szerepló feltétel rendszer marad, de erősíteni kell az együttműködést.
(Az elfogadott LEADER kritériumok, HPME és célterületi adatlap a jegyzőkönyv melléklete)
Ódor László – Következő ülés 2011.04.18-án 17 órakor lesz.

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)
Név

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna

(aláírás)

Tervezői csoport tagok
Tervezői csoport tagja Gregor Tiborné

(aláírás)
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