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Tartalmi vázlat:
 Előadások → 1. Elnöki összefoglalás a HACS előtt álló feladatokról, a HFS
megalkotásának folyamatáról, a HFS-t befolyásoló döntésekről és az előző fórumok
tapasztalatairól; 2. Az MNVH megyei referensének előadása a LEADER támogatás
lényegéről (– a LEADER rugalmas, az a LEADER, amit nem lehet más forrásból
megvalósítani)
 Hozzászólások, kérdések, válaszok, viták → „– Mint vállalkozók ki vagyunk zárva a
GINOP stb. pályázatokból, az ottani lehetőségeket itt LEADER-ből szeretnénk
megvalósítani. – Még most készítik elő a VEKOP pályázatait. – Javaslat: ”60%-ot
kipályázhatnának az önkormányzatok és a civilek, 40% maradna a vállalkozásoknak. –
Jobb lenne az 50–50%. – A megemelt HACS tagdíjat az önkormányzatok állják, nem
érdemes elvenni tőlük. – Monoron pince-skanzen kialakítása van folyamatban.
Nagyobb összeg szükségeltetik hozzá (10–20 M Ft). Kiemelt projektek esetében a
támogatási összeghatár megállapításánál legyen mód egyéni elbírálásra is, amennyiben
lesz LEADER forrás-kiegészítés. – Befogadunk minden projektötletet, amellyel
lehetne lobbiznunk, hogy több forrás legyen. – Pánd önkormányzatának fejlesztési
elképzelései között szerepel piactér-kialakítás, paradicsom és paprika termesztése a
közmunka-program mellett, kisállattenyésztés, faaprítékolás, gyümölcsaszaló építése,
tájház-fejlesztés,

3D-s

íjászpálya

létesítése,

a

lovasturizmus

fejlesztése.

–

Kismanufaktúra (VP), melegház (VP), közmunka (külön támogatás), piac (REL,
amely 6,5 milliárd Ft-tal indul), konyha (külön pályázat + REL), nyúl („Nyúlunk a
munkáért” FM pályázat), faapríték, tájház (nem LEADER), polgárőrség, tűzoltóság
(BM futó pályázat), majális (MNVH támogatja). – A kamerarendszert eddig a HACS
támogatta, mert így biztosabb volt a forráshoz jutás. – Nehéz összegyúrni egy
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szabályzórendszert 26 településre. Más típusú problémája van Szentlőrinckátának.
Például járdaépítés, csapadékelvezetés, melyhez nincs LEADER. Szeretnének
LEADER forrásból, Erdélyből 3 db csűrt venni, amelyből az egyik épület
rendezvényházként működne (mérete 12x20x25 m). Civil szervezetek támogatási
maximumára elegendő az 5 M Ft. Egyes esetekben (feltételekkel) ne legyen
korlátozva a támogatási felső határ. – Egy önkormányzat hány pályázatot adhat be,
lesz–e korlát? – Húsüzem bővítésre is pályázna egy vállalkozás. – Ez benne van a VPben. – Kókai Sportkör: Mire lehet pályázni sport területen LEADER-ben? Ne
működésre, hanem beruházásra lehessen pályázni (például pályavilágítás). –
Vállalkozók minimum támogatása legyen 500 E Ft.”
 A HFS tervezéséhez hozzájáruló konszenzusos javaslatok, megállapítások rögzítése a
TKCS számára → – jogszabályi keretek, – helyzetelemzés, – gazdasági, társadalmi,
környezeti SWOT analízis, – szükségletek felmérése, – célrendszer kialakítása, –
intézkedések tervezése, – pontozási szempontok tervezése, – minimális és maximális
projektméret beállítása intézkedésenként
 Projektötletek, kérdőívek gyűjtése → Projekt adatlapok, kérdőívek ismertetése,
kiosztása, begyűjtése
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