Jegyzőkönyv
Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező
Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni.

Egyeztetés helye
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Dátum:
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8778 Újudvar, Fő u. 75
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Egyeztetés témái:
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2.
3.
4.

A beérkezett projektötletek áttekintése
A LEADER TERV megvalósításához kapcsolódó források
Az ötletek alapján kialakított LEADER TERV intézkedési rendszerének ismertetése
Egyebek

Hozzászólások összefoglalója
Ódor László: Megnyitja az egyeztetést. Elöljáróban elmondja, hogy az idő rövidsége miatt
Tervezést Koordináló Csoportot nem állít fel az egyesület. A projektötletek alapján és a 2 év
változását figyelembe véve történik meg a korrekció a HVS-ben.
A projektötletek arra jók, hogy megmutassák az irányt miben gondolkodnak a térségben, de
nem feltétlenül kell minden ötletet bele erőszakolni a stratégiába.
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna: Röviden ismerteti a 2 hét alatt érkezett ötleteket, amelyet egy
összefoglalóban kioszt a résztvevőknek. (1. melléklet)
Szabó Zsolt: Milyen források állnak rendelkezésre a megvalósításhoz?
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna: Az IH-tól kapott tájékoztatás alapján az Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület számára 297 391 079 Ft forrás áll rendelkezésre. Ebből 171
521 011 FT-t kell gazdaságfejlesztésre fordítani és 125 870 067 Ft-t lehet szolgáltatás
fejlesztésre fordítani.
A jelenlegi eljárásrendben a HBB több döntési lehetőséget kap. A pályázatok beérkezés
sorrendjében kaphatnak a forrásokból. A források nyomon követése azonban nehéz feladat
lesz. A pályázatokban szereplő költségvetési összegek alapján határozható meg, hogy mikor
történik forrás kimerülés.
Ódor László: Nem értem, hogy ez hogyan lesz, hiszen a hiánypótlási lehetőség
megszüntetésével nagyon sok elutasított tétel lehet.
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna: Jelenleg az ötletek és az intézkedések aktualizálásával
kellene foglalkozni. A legfontosabb, hogy biztosítsuk a hatékony forráslekötést.
Berkenyés Lászlóné: Nagyon szoros határidővel kell dolgoznunk. Kérem, hogy figyeljünk
arra, hogy a forrásokat 2014. december 31-ig fel is kell használni.
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna:
A célkitűzések és LEADER intézkedések jelenlegi keretei:
1) Célkitűzés: „A Tudás Térsége” - A térség tudásbázisának szélesítése belső és külső
erőforrások igénybevételével
Önálló intézkedése nincs.
2) Célkitűzés: „Csalogató Térség” - A térség természeti és épített környezetének
megóvása, fenntartható fejlesztése a lakosság és az idelátogató turisták érdekében
•

Biztonságosabb, informáltabb térséget

•

„Csalogató Térség” Turisztikai jellegű közösségi fejlesztések

•

Turisztikai attrakciók, rendezvényhelyszínek kialakítása, fejlesztése

3) Célkitűzés: „Élhető Térség” - A helyi közösségek, közösségi kezdeményezések
erősítése
•

Helyi közösség fejlődése érdekében közösségi terek kialakítása, közösségi
programok, közösségi ismeretszerzés bővítése

4) Célkitűzés: „Míves Térség” – A térség gazdasági életének fejlesztése a helyi
munkalehetőségek bővítése érdekében
•

Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása

•

Térségi mikrovállalkozások fejlesztése együttműködéssel

MIhálylovics Béla: Az 1 millió FT-s támogatási összeg túl magas a civil szervezeteknek.
Javasolja, hogy ez legyen alacsonyabb.
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna: Kéri, hogy tekintse át mindenki a kiadott intézkedési terveket
és április 2-ig küldjék meg észrevételeiket.
(Intézkedéstervek 2. mellékletben)
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