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EMLÉKEZTETŐ 

az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhaszn ú Egyesület 
Munkaszervezete által megtartott tájékozatató fórumról 

Ide je: 2014. december 15. 14.00 óra 

Helye: HACS munkaszervezeti iroda tárgyalája (Pétervására, Keglevich út 26.) 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

A fórum témája: 

l. Darányi Ignác Terv - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, III. - IV. tengely 
jogcímekhez kapcsolódó Kifizetési kérelem benyújtás 2014- 2015. 

2. Vár·ható vidélúejlesztési lehetőségek 2014-2020 

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Munkaszervezete részéről Panyi 
Adrietm munkaszervezet-vezető helyettes adott tájékoztatást a jelen lévőknek. 

A kifizetési kérelemek benyújtására vonatkozó MvM rendelet módosulását követően, 

megváltoztak az utolsó kitizetési kérelem benyújtásnak időpontjai, valamint a fizikai 
megvalósítás dátuma, erről kiemelten tájékoztattuk az ügyfeleket. Általánosan ismételten 
áttekintésre ketületek a kitizetési kérelmekkel kapcsolatos főbb jogszabályok, a benyújtás 
módja, az elektronikus felület valamint az ÉNGY és Gépkatalógus használata, benyújtandó 
dokumentumok listája, azok tartalmi és fonnai követelményei, továbbá a jogcímspecifikus 
kötelezettségek. 

20 14. 12. 10 - én a Vajdahunyadvárban megtartott Vidékfej lesztési napon kapott tájékoztatás 
rövid ismertetése, a 2014-2020 időszakróL A HACS-ok további szerepéről , Helyi Fej lesztési 
Terv összeállításáról, pályázati l ehetőségekről és módokról. Kiemelten az elvált feltételekről 

tájékoztatás, munkahelyek megőrzése és új ak létesítése, megújuló energiák használata, 
fejlesztése. Pályázati módok közül a lehetséges ügyfeleket, a normál pályáztatási rendszer, az 
egyszerüsített és a visszatérítendő támogatási konstrukció érintheti. A HACS-ok kezelésében 
a kisebb helyi szintü projektek maradnak, így településkép fej lesztés, már meglévő épületek 
fetmtartása, szolgáltatások fejlesztés és bövítése lesz a kiemeit cél. 

Kérdések elsősorban az építési tervdokumentáció módosítási lehetőségeire valamint az 
elekrtonikus felület használatára irányultak. Kérdés volt a falusi szálláshelyekre új pályázati 
lehetőségek benyújthatóak lesznels: - e a HACS-hoz, illetve vállalkozás alapú pályázati kiírás 
várható - e a HACS-nál. 
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