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Tartalmi vázlat:
 Előadások → 1. A HFS tervezésének sematikus folyamata, HFS tartalmi elvárások
bemutatása a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezete által készített diasorozat
(ppt) segítségével; 2. Elnöki előadás a HACS előtt álló feladatokról és a HFS-t
befolyásoló döntésekről; 3. Az MNVH megyei referensének előadása a HFS tervezés
szakmai hátteréről (– a VP egyszerűsített változatának letöltési lehetősége, – a
pályázati kommunikáció fontossága, az ezzel kapcsolatos jó példák bemutatása, – a
VEKOP-ból finanszírozható fejlesztések, – a VP–ből megvalósítható, nem a LEADER
forrást terhelő helyi fejlesztési lehetőségek, – REL lehetőségek a VP-n belül, a régiós
HACS-ok jó példáinak bemutatása)
 Hozzászólások, kérdések, válaszok, viták → „– A korábbi pályázati rendszer
katasztrofális volt, nem volt HP lehetőség, nem lehetett projektet módosítani. – Az
információnak a jövőben hatékonyabban el kell jutnia az érdekeltekhez. – Eddig a
vidékfejlesztési vonal elvált az OP-ktől. – VEKOP-ra csak a megfelelő mérleggel
rendelkező cégek számíthatnak. – November 1-től változott a közbeszerzési törvény,
25 M Ft elnyerése esetén közbeszereztetnie kell a vállalkozásnak. – Monornak
dominanciája van. – A források területileg arányosabb elosztása lenne indokolt. –
Monoron már összeültek, vannak tervek, elsősorban a Pincefaluval kapcsolatban,
kidolgozzák a terveket és beküldik a HACS-hoz. – Elkészült Monor Integrált
Városfejlesztési Stratégiája, amely SWOT elemzést is tartalmaz. – Hogyan lesz a 620
M Ft felosztva, mekkora projektekben gondolkozhatnak például a Pincefaluval
kapcsolatban? – HACS fiókiroda nyitása indokolt lenne az egyesületi terület nyugati
felében. – A térség bízik képviselő államtitkárainak lobbi tevékenységében is.”
 A HFS tervezéséhez hozzájáruló konszenzusos javaslatok, megállapítások rögzítése a
TKCS számára → – EU-s és hazai jogszabály-igazodási pontok, – hátrányos helyzetű
csoportok bevonása, – helyzetelemzés, – szükségletek felmérése, – intézkedések
tervezése, – pontozási szempontok tervezése, – minimális és maximális projektméret
beállítása intézkedésenként
 Projektötletek, kérdőívek gyűjtése → Projekt adatlapok, kérdőívek ismertetése,
kiosztása, begyűjtése
***

