
MEGHÍVÓ
Tisztelt Kedvezményezett!

Tisztelt Érdeklődő!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület nevében szeretettel meghívom a 2013.
április 4. (csütörtök) 14.00 órai kezdettel tartandó információs fórumra.

A tájékoztató programja:

HVS felülvizsgálat állapotának ismertetése

Innovatív Dél-Zala Helyi Vidékfejlesztési Terv LEADER intézkedési tervéről előzetes
tájékoztatás

A LEADER pályázati eljárás előzetes ismertetése

A találkozó helye: Magyarszerdahelyi IKSZT, Magyarszerdahely, Petőfi u. 4.

A találkozó ideje 2013. április 4. 14.00 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Újudvar, 2013. március 20.

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna
munkaszervezet vezető



Információs fórum
MAGYARSZERDAHELY IKSZT

2013. április 4.

Jelentkezési lap

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2013. április 3. 16 óráig szíveskedjen az
info@innovativegyesulet.t-online.hu e-mail címre, vagy a 36 93 360 088 faxszámra
visszaküldeni!
Jelentkezést postai úton is elfogadunk:
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, 8778 Újudvar, Petőfi u. 2.
Részt kívánok venni az Információs fórumon.
Dátum: 2013.

………………………………
Aláírás

Képviselt
szervezet/személy
neve:

Címe: (ir.szám, település,
utca, házszám)
E-mail címe:
Telefonszáma:

A tájékoztató fórumon
résztvevő képviselők
neve, illetve tisztsége
vagy beosztása:

mailto:info@innovativegyesulet.t-online.hu
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Jegyzokonyv HVS feliilvizsgalathoz kapcso16d6 tajekoztat6 f6rumr61 
( emlekezteto) 

Az iiles formaja: tajekoztato forum 
A rendezveny helyszine: Magyarszerdahely, IKSZT 
ldopontja: 2013.04.04. 14.00-15.15 
Meghivottak kore: program nyitott. Rendezvenyre minden egyeslileti tag elektronikusan kapott 
meghiv6t, a program olvashat6 volt a honlapon. 
Resztvevok: onkormanyzati kepviselok, vallalkoz6k, 6stermel6 
Napirendek: 

HVS feliilvizsgalat allapotanak ismertetese 
Innovativ Del-Zala Helyi Videkfejlesztesi Terv LEADER intezkedesi terverol elozetes 
tajekoztatas 
A LEADER palyazati eljaras elozetes ismertetese 

HVS feliilvizsgalat mOdszere: tajekoztat6 forum, leendo palyaz6k informalasa a HVS celkitiizeseirol, 
intezkedesi terverol 
Szervezo: Innovativ Dei-Zala Videkfejlesztesi Egyesiilet Munkaszervezete 
(kepviseleteben: Kovacsne Kocsi Zsuzsanna, Kovacs Katalin) 

Megbeszelesen elhangzottak: 
Kovacsne Kocsi Zsuzsanna eloadasa: 

1. HVS fellilvizsgalat jelenlegi allapota. 
A beerkezett 72 projektotlet alapjan 6 intezkedes fogalmaz6dott meg, melyeket marcius 28-i elozetes 
egyeztetes utan az elnokseg a tegnapi napon veglegesitett (aprilis 3.), hogy majd az egyeslilet kozgyiilese 
ele terjessze elfogadasra. 
Felhfvta a figyelmet az MVH es egyeslileti honlap figyeJesere, ahol megjelenik az atdolgozott HVS, a 
LEADER terv, a HBB tagsaga, eljarasrendje, a HBB lileseinek id6pontjar61 elozetesen osszeallftott 
litemterv, projekt adatlap, a projekt adatlap atadas-atveteli formanyomtatvanya. 
Folyamatosan frissitik a honlapot. Kerte napi rendszeresseggel kovessek nyomon. 

2. Innovativ Del-Zala Helyi Videkfejlesztesi Terv LEADER intezkedesi terver61 el6zetes 
tajekoztatas 

Ismertette az intezkedeseket, melyeket papir alapon is kiosztottak a kis Jetszammal megjelent 
erdeklodoknek. ( 1. melleklet) 
Kiosztasra kerliltek a resztvevok kozt a dokumentumtervezetek: projekt adatlap, a munkaszervezet altai 
keszitett 2 oldalas segedlet a palyazas eljarasrendjerol, koltsegvetesi tablazat. 

3. A LEADER palyazati eljaras elozetes ismertetese 

A LEADER jogcfm meghirdetese folyamatos benyujtitst tesz lehetove az ligyfelek szamara, ami addig 
tart, amfg a HACS forrasok (kozel 300 milli6 Ft, melybol kb. 171 milli6t gazdasagfejlesztesre kell 
forditani) fedezik a beerkezett tamogathat6 igenyt. 

Projekt adatlap benyujtas m6dja, hianyp6toltatas. 
HBB tamogat6 vagy elutasit6 nyilatkozatot allft ki. Elutasitas eseten atdolgozhat6, ismet benyujthat6. 

Palyazat feltOltese az Ugyfelkapun kereszti.il, majd 10 nap all rendelkezesre annak m6dositasara. 
Az i.igyfelnek kemie kell a HBB-tol a tamogat6 nyilatkozat zaradekoltatasat - ennek m6dja. 

Sze{hely: 8778 UiLdvar, Pet6fi S. u. 2. • Level~esi c1m: 8778 UjLdvor, rt.: 1. 
Telefon!fcX: ( + 36 93) 360 088 • E-moil: inro,'!llivegv<sulet.t-onl·ne.hu •w(,w.in1ovcli;-delzolc.exlro.1u 
Adoszam: 19283784-1-20 
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Ogyelni kell, hogy a projekt adatlapon megjelolt es a palyazatban megjelolt tevekenysegek kozott 
tevekenysegenkent legfeljebb 20%-os elteres legyen. 

Palyazat tovabbi ugyintezeserol. 

Kerdesek, melyeket megvalaszoltak: 
Trojko Tamas: Lehet-e palyazni hiitohazra? (Valasz: Kizar6lag hiitohazra nem. A beruhazasnak 
kapcsol6dnia kell feldolgozashoz.) 
Galne Kiss Viktoria: 
Lehet-e sajttizemhez sajterlelo miihelyt kialakitani? (igen) 
Kezmiives mesterseghez kotodo, pl. szappaneloallitas timogathat6? (igen, meg a csomagolas is) 
Lehet-e az egytittmiikodes olyan, hogy amit eloallitanak, ahhoz az egytittmiikodo lesz az el6ad6? (igen) 
Ha ostermelokent tervezi a palyazatot, akkor mikort6l kelllennie ostermelonek? (nines datumhoz kotve) 
Szeretne reszt venni ostermelokent kepzesen, hogy tanuljon pl. gy6gynovenytermesztest - palyazhat6? 
(nem erkezett ilyen otlet, ezert nem kertilt be az intezkedesbe) 
Lehet-e allatot, foldet vasarolni tamogatisb61? (nem) 

Ujudvar, 2013.04.05. 
lZov~~~ 

Jegyzokonyv vezeto: Kovacs Katalin 

Jegyzokonyv hitelesito: Kovacsne Kocsi Zsuzsanna 

Sze{hely: 8778 Ujudvar, PetOfi S. u. 2. • lavelezesi dm: 8778 Ujudvor, Pf.: I 
Teiefonifox: ( + 36 93) 360 088 • E-moi!: innovati•1egyesulet.t-online.hu • www.innovcti;~ellalc.extro.hu 
Ad6sz6m: 19283784-1-20 
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Innovativ Del-Zala Videkfejlesztesi Egyesiilet 

Tajekoztato forum - Magyarszerdahely 

2013. aprilis 4. 14:00 

Sorsz. Nev Kepviselt szervezet Alairas 

1. 
Nagy Keilman Golden Garden Invest Kft. rv-v~ . 
Kovacsne Kocsi 

%1i'k 2. Zsuzsanna Innovativ Del-Zala 
munkaszervezet vezeto Videkfejlesztesi Egyestilet 
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Innovativ Del-Zala !~[~ Kovacs Katalin Videkfejlesztesi Egyestilet 
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