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Emlékeztető
Helyi Fejlesztési Stratégia – Fórum
Időpont: 2015. december 1.

Helyszín: Nagykáta, Városi Könyvtár

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 HFS megalkotásával kapcsolatosan az akciócsoport előtt álló heroikus
munkáról (– a HFS egy 70 oldalas elemzés, – érdemes figyelemmel kísérni az
mnvh.eu honlapot)
 Hozzászólások, kérdések, válaszok, viták → „– Felmerültek olyan kérdések, hogy
hány százalékban osztódjon a szférák között a 620 M Ft. – Javaslat: 50% a
vállalkozóknak, 50% az önkormányzatoknak és a civileknek. – A vállalkozások
számára a maximum értéket 5–20 M Ft közé érdemes tenni. A támogatási intenzitás
50–60% körül lesz. – A tápióbicskei hagyományőrzők valódi Gábor Áron ágyút
szeretnének, továbbá a tápióbicskei csatához mint hagyományőrző rendezvényhez
minimum 3 M Ft-ra lenne szükség. – A rendezvényt nem feltétlenül LEADER-ből kell
finanszírozni, az MNVH is tud támogatást nyújtani. – Minden településnek kialakul a
támogatandó rendezvénye. – A tápióbicskei templom orgonája is felújításra szorul, de
a legfontosabb ügy az április 4-i csata. – Népművészeti értékőrző rendkívül értékes
gyűjteménye elhelyezésére falumúzeum létrehozására pályázna Szentmártonkátán.
Angliából hatalmas gyűjteményt hozott haza. A teljes fejlesztési összeget 10–12 M Ftra becsüli, az ingatlan és önrész rendelkezésre áll. A település önkormányzata nem
támogatja. Azért ment ki külföldre, hogy előteremtse az önrészt. – A Nemzeti
Művelődési Intézet (NMI) tud ebben is segíteni. Az NMI kezeli az értéktárakat is. –
Ez egy olyan ötlet, amelyet nem szabad a „szőnyeg alá söpörni”. – Érdemes az
Értéktár Bizottsággal felvenni a kapcsolatot. – Szinte minden település szeretne
helytörténeti kiállítást. – Tápióbicskei értékőrző korábban összegyűjtötte a népi
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eszközöket, de nem tudott támogatást szerezni, így a gyűjtemény nagy része idővel
tönkrement. – A vállalkozók jobb gazdái a pénznek, mint az önkormányzatok.
Sajátjuknak tekintik, és jobban tudnak munkahelyet teremteni. – Az önkormányzatok
is komolyan veszik a pályázati pénzeket, tisztességesen kell meghatározni az
arányokat. – Az önkormányzat képviseli a legtöbb embert. – Régen (évente négyszer)
volt Nagykátán állatvásár. Külterületen szeretnék ezt újra megvalósítani. Továbbá
ugyancsak Nagykátán, januárban mezőőri szolgálat indul, amelyhez szállást
szeretnének létrehozni pályázati forrásból.”
 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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