Emlékeztető a 2015. október 21. és a 2015. november 4-én
megtartott fórumokhoz

A 2014-2020-as fejlesztési irányok bemutatása, LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia
(HFS) tervezése, projektötlet gyűjtése
A jelenlévők részletes tájékoztatást kaptak a Vidékfejlesztési Program forráslehetőségeiről,
elsősorban a LEADER elérhető forrásösszegéről. Felhívtuk az érdeklődők figyelmét arra,
hogy rendkívül fontos időszak következik, hiszen a projekt ötletek adják majd a Helyi
Fejlesztési Stratégia alapját, az igények felmérése után a célterületek meghatározása a leendő
pályázók közreműködésével történik. Fontos, hogy a potenciális kedvezményezettek minél
szélesebb köre megismerhesse a program adta támogatási lehetőségeket. A diákon kiemeltük
a VP lényeges elemeit, szemléltettük diagramokon keresztül a főbb célcsoportokat és a
kapcsolódó forráskereteket, annak reményében, hogy minden érintett megtalálja a számára
megfelelő megoldást elképzelései megvalósításához.
Elmondtuk, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégia meghatározza az adott térség adottságainak és
szükségleteinek megfelelő célkitűzéseket a helyi szereplők érdemi bevonásával. Kértük a civil
szervezetek, az önkormányzatok képviselőit, illetve a vállalkozókat, magánszemélyeket arra,
hogy az elkövetkező néhány hétben gyűjtsenek minél több ötletet, igényt össze, majd
juttassák el a HACS munkatársainak. Lehetőséget adunk a HFS kidolgozásában való
részvételre.
A fórumokon előadóként részt vett és segítette munkánkat:
Varga Béla Csaba, Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Ügyvezető
igazgató,
Bíró Anna, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, Vidékfejlesztési referens
Sánta Edina, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Vidékfejlesztési referens
Az előadás végén minden alkalommal lehetőséget biztosítottunk hozzászólásra.
Kérdések, hozzászólások (7 fórum összesítése)
- Munkahelyteremtő projekteket kellene előtérbe hozni, ahol a kisebbség felzárkóztatása lenne
az elsődleges cél.
- Természetesen a projektötletek alapján célunk lesz az esélyegyenlőség
megteremtése, előtérbe helyezve a kisebbség felzárkóztatását.
- Parasztház megvásárlásával egy nemzetiségi hagyományőrző házat hoznának létre, ahol
borospincét alakítanának ki, ezzel erősítve a falusi vendéglátást.
- LEADER-ből ház vásárlása nem lesz támogatható, de a turizmusra mi is szeretnénk
nagy hangsúlyt helyezni.

- Mi számít helyi terméknek?
- A fogalom pontos meghatározása megtalálható lesz a Stratégiánkba.
- Az Egyesületünket az íjászkodással kapcsolatos rendezvények érdekelnék, az egészséges
életmódra neveléssel egybekötve szeretnénk a sportos életmódra tanítani a fiatalokat.
- A Stratégiánk szerves részét képezi majd az egészséges életmódra nevelés.
Rendezvényeket is szándékunkba áll támogatni.
- Egyéni vállalkozóként szálláshelyet üzemeltetek, melyet bővítenék különböző
szolgáltatásokkal, vendégasztallal, helyi ételkülönlegességekkel. Lesz lehetőség pályázni
ilyenre?
- Tervben van a turisztikai szolgáltatások bővítésére forrást biztosítani, küldjön
adatlapot, részletesen leírva, hogy mire pályázna.
- Mezőgazdasági gépeket szeretnénk beszerezni.
- Nálunk erre nem lesz lehetőség.
- Az orvosi rendelőnk bútorzata nagyon elavult, szükségessé vált ennek lecserélése.
- Más pályázatokból (TOP) lesz erre lehetőség, nálunk nem.
- Mi fér bele a közösségi tér fogalmába?
- Olyan, társadalmi kezdeményezések eredményeként létrejött közösségi színterek,
ahol a településen vagy környezetében élő állampolgárok és csoportjaik, közösségeik
lehetőséget kapnak különböző szabadidős és művelődési tevékenységek gyakorlására.
- Helyi termékek előállításánál az intenzitás mértéke mekkora?
- Még nem készült el a stratégia és a mérték járásonként változó.
- Nagy projekteket vagy kisebbeket támogatnának majd?
- A forrásunk összegéből (617 100 000) kiindulva, inkább a kisebbekre szeretnénk
helyezni a hangsúlyt.
- Érdemes 7-es adószámmal is pályázni?
- Ha elkészíti a projektötlet adatlapját, ahol feltüntetni a speciális adószámát, akkor
természetesen a Stratégia megfogalmazásában ezt is figyelembe vesszük.
- Hol kaphatok iránymutatást a projektötlet adatlap kitöltéséhez?
- Az irodánkban a minden nap rendelkezésére állunk, vagy telefonon, email-ben is
elérhetőek vagyunk. A honlapon minden lényeges információt megtalál.
- Őstermelőként nehéz pályázni. Mi várható Leader-ben?
- Várhatóan nálunk lesz rá lehetőség.

- Az előző körökben a rendezvényeknél fontosak voltak a partnerségi megállapodások. Ez
nagy nehézségeket okozott, de értelme nem sok volt. A későbbiekben is szükségesek lesznek?
- A következő időszakban is fontosak lesznek a konzorciumi megállapodások.
- Melyik pályázatnak van nagyobb esélye, ha külön-külön adjuk be, vagy, ha
együttműködésben?
- A korábbi tapasztalatok alapján érdemes az együttműködést választani.
- Van egy majorunk, ahol szeretnénk a már meglévő kápolnához múzeumot és egy közösségi
teret létrehozni. Leaderben lesz lehetőség?
- A Stratégia részét fogja képezni a turisztikai attrakciók támogatása.
- Mikor lehetne személyes konzultációra időpontot egyeztetni?
- A hét bármely napján szeretettel várjuk önt.
- Őstermelő vagyok, gépeket szeretnék földmunkához beszerezni.
- Leaderben erre nem lesz lehetőség, de a VP egyéb pályázataiban igen.
- Turistaszállót nyitnék.
- Az előző turisztikai pályázati körben erre volt lehetőség, most úgy gondoljuk, hogy a
kisebb összegű projekteket helyezzük majd előtérbe. Az eddig beérkezett igények is ezt
mutatják. Nagy szállásokra nem volt igény.
- Látogatóház vásárlásra lesz lehetőség.
- Nem, nálunk nem lesz épület vásárlásra kiírva célterület.
- Lovardát üzemeltetek és földre lenne még szükségem.
-A Leader-ben nem támogatott a földvásárlás.

