HVS felulvizsqalati urlapok

2. Jegyz6konyv
Tajekoztatc: A HVS felulvizsqalata soran tartott eqyezteteseken a jegyz6k6nyv kesz ltese kotelezo. A
jegyz6k6nyvet a tervez6i csoport egy tagja kesziti. Hiteles jegyz6k6nyv keszftesehez a HACS
munkaszervezet vezeto Uegyz6k6nyvvezet6) es a tervez6i csoport leqalabb egy taqjanak alalrasa
szukseqes,
A kinyomtatott, hitelesftett jegyz6k6nyvek rneqorzese kotelezo. A tervez6i csoport vezet6je altai tartott
fogad6napokon barmely reqisztralt akci6csoporttagnak jog a van megtekinteni barrnely HVS
felulvizsqalati jegyz6k6nyvet.
Barrnely jegyz6k6nyvezett eqyeztetesen , barrnely akci6csoporttagnak joga van reszt venn i.

Egyeztetes helye:
Helyszin: Polqarrnesteri Hivatal Tanacskozo Terme - 6326 Harta, Templom u. 68.
Datum: 2011. aprilis 1. 10.00 6ra
Egyeztetes ternaja (a megfelelc5 alahuzando)
Jovokep / Helyzetelernzes / Fa celkituzesek / Intezkedesek / Celteruletek / Egyeb
Hozzaszolasok osszefoglal6ja
Az otod ik Tervez6i Csoport ulesenek ternaja a HVS felulvizsqalat kapcsan az intezkedesre allokalt
forras rneqhatarozasa.
Borbenyi Laura TCS-vezet6: Koszonti a megjelent TCS-tagokat. Elmondja, hogy a rnarclus 28-i
celterulettervezessel kapcsolatos kepzesen uj informaciok hangzottak el, melyek befolyasoljak a
tervezest es a forrasok allokalasat is. A kiserteku projekt kapcsan derult feny arra , hbgya HACS-nak a
referencia ar rneqhatarozasara sajat rnaqanak kell arajanlatot bekern i, hogy a referencia arat meg
tudja hatarozni. Ennek ertelmeben peldaul ha a civilek szamara eszkozbeszerzest teszunk lehetove,
akkor a HACS-nak arajanlatot kell bekerni a fellep6 ruhaktol kezdve a sportpalyak funylrasara szolqalo
kistraktoron keresztul minden eqyeb rnasra . A HACS-ok jeleztek nerntetszesuket az arajanlat bekeres
irant , az IH valasza az volt, hogy atqondolja ennek szabalyozasat.
Schindler Janos: Az utmutato alapjan a vallalkozasi es kozosseqi celu fejlesztesnel 1 000 000 Ft,
mig rendezveny eseten 250 000 Ft a kiserteku projekt eseten odaltelheto tarnoqatas, Ezen
tarnoqatasok rendklvul alacsonyak. Az elhangzottak alapjan pedig az eljarasrend eqyszerusitese
helyett egyre bonyolultabba valik. Javasolja , hogy a TCS gondolja at , hogy klvan-e kiserteku
projekteket megfogalmazni .
Mondok J6zsef: A felulvlzsqalat 1. szakaszaban a TCS klserteku projektkent. az eqyszerubb
eljarasrend miatt a rendezvenyt, a civil szervezetek fejleszteset, valamint a rnezoqazdasaqi eszkozok
beszerzeset fogalmazta meg . Rendezvenyre a 250 000 Ft tarnoqatas nem elegend6, ha kiserteku
marad , akkor nem lesz olyan szervezet, ak i palyazatot nyujtana be. A civilek fejleszteset kleqeszltettuk
felujltasi koltseqekkel, mely esetben az 1 000 000 Ft tamoqatasa szlnten nem eleqendo. Ugyanez a
helyzet a rnezoqazdasaqi eszkozok beszerzesevel, Velernenye szerint a TCS ne hozzon letre
kiserteku fejleszteseket, a bonyolult eljarasrend miatt sem.
A jelenlevok tarnoqatjak a javaslatot. A TCS ennek rneqfeleloen m6dositja elozo ulesein hozott
donteseit. Az alabbi intezkedeseket kisertekukent definialta, melyet jelen ulesen m6dosit:
2.4 lntezkedes: Mezoqazdasaq eszkozallornanyanak javltasa
5.1 lntezkedes: Civil szervezetek terseqi szerepenek novelese
5.2 lntezkedes: Videki rendezvenyek tarnoqatasa
Borbenyi Laura: Az el6z6 uleseken a LEADER fejlesztesi forras tevesen hangzott el. Az elso
palyazati id6szak utan a rnaradvany forras 357.090.875 Ft helyett 357219 394 Ft maradt all
rendelkezesre, melyhez a kieqeszltd forrast hozzaadva 515 354 092 Ft all LEADER fejlesztesekre
rendelkezesre. A munkaszervezet tevesen a 277 ,95 FtlEUR arfolyarn helyett 277,85-tel szarnolt.
Az elozo ulesen meqhatarozott 10 LEADER celteruletre tehat 515354 092 Ft all rendelkezesre , mely
allokalasarol a TCS mai ulesen dent. A forrasok allokalast intezkedes szintjen kell rneqhatarozni .

Aranyi Janos: Az allokalt forras rnerteke megmutatja a celteruletek kozotti fontossaqi sorrendet.
Tehat az allokalt forrasoknak azt kell tukroznle, hogy mire fordft nagyobb hanqsulyt a HACS.
Velernenye szerint eloszor priorizalni kellene a celteruletek kozott, A TCS mar megfogalmazta el6z6
Olesen, hogy a gazdasagfejlesztesre klvanja fordftani a forrasai leqalabb 55%-at. E szerint a
qazdasaqfejlesztesl intezkedesekre kell tobb forrast rneqhatarozni,
Jelenlevok a javaslattal eqyetertettek. Ez alapjan a qazdasaqfejlesztesi intezkedesekre a TCS az
alabbiak szerint hatarozta meg a forrasokat:
Ipari terOletek kialakltasa, fejlesztese
Helyi terrnekek feldolqozasanak es piacra jutasanak eloseqitese
Mezoqazdasaq eszkoz- es qepallomanyanak javltasa
Helyi terrnekek turisztikai kinalataba torteno bekapcsolasa
Kezrnuipari terrnekek fejlesztese
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A szolqaltatasfejlesztesi intezkedesekre allokalt forrasok:
Helyi kulturalis ertekek meqorzese, haqyornanyok apolasa
Muveszeu ertekkel biro alkotasok rneqorzese
Civil szervezetek terseq: szerepenek novelese
Videki rendezvenyek tarnoqatasa
Hatranyos helyzeta fiatalok foqlalkoztathatosaqanak eloseqltese
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A forrasok allokalasa a MSZ altai keszltett javaslat alapjan, azt figyelembe veve kerOlt atdolqozasra.
Borbenyi Laura: A forrasok ezen felosztasa alapjan a qazdasaqfejlesztesre az osszes LEADER
fejlesztesi forras 68,27%-a kerOlt allokalasra.
Megk6sz6ni a reszvetelt a mai ulesen, velernenye szerint a celterulettervezo a k6vetkez6 ules temaia
legyen.
Schindler Janos: A kovetkezo ules ternaja a LEADER celterulettervezo osszeallltasa lesz. Keri a
MSZ-et, hogy az ulesre keszltse el6 az excel tablat, olyan forrnaban, hogy k6nnyen kezelhet6 legyen
a tagok reszere, f6 cimeket, celteruletek nevet, tarnoqatasi intenzitasokat kitoltve. Javaslatot tesz a
kovetkezo ules idopontjara: 2011. aprilis 8. 10.00 ora.

Tobb javaslat nem leven a Tervez6i Csoport ulese 11.55 orakor veqet ert.
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