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Pétervásárai Kistérség: 2015. április 7. (kedd)- Pétervására Müvelődési ház 15.00 óra (Szent 

Márton utca 3.) 

Bélapátfavai Kistérség: 2015. áp1ilis 9. (csütörtök) 15.00 óra, Nagyvisnyó, IKSZT épület 

(Ifjúság út 1.) 

A fórum témája: 

l. Várható vidékfejlesztési lehetőségek 2014 - 2020. 

2. Vidékfejlesztési Operatív Programhoz l<apcolódó (2014-2020) - Helyi Fejlesztési 
Stratégia elől<észítése- Projektgyűjtő adatlapol< ldtöltésére vonatkozó információk. 

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Kőzhasznú Egyesület Munkaszervezete részéről 
Panyi Adrie1m munkaszervezet-vezető helyettes adott tájékoztatást mind a két településen, 

Pétervásárán és Nagyvisnyónis az érdekőlődőknek. 

. :··. 

A Vidékfejlesztés várható lehetőségeiről elmondásra került, hogy még nincs elfogadott 

Vidékfejlesztési stratégi, de a körvonalai már láthatóak. Megváltozik a Munkaszervezetek 

feladatőre abban a vonatkozában, hogy a pályázatkezelési feladatai megszünnek, infmmációs 

pontként müködve, a HACS álltal a HFS-ben majd neveítésre kerülő pályázatokkal 

kapcsolatban nyújtanak felvilágosítást. Döntési jogköre valószínüteg a Helyi Bíráló 

Bizottságnak és az Elnökségnek megmarad. Szintén tájékoztatást kaptak arról, hogyan lehet · 

majd a későbbiekben pályázni, milyen primitások lesznek, ki a jogosultak, várhatóak 

megmaradó forrásból újra nyitásta kerülő jogcímek. ÚMVP - Ill. tengelynek megfelelő 
pályázatok már nem leszenk HACS szinten, hanem a LEADER szerü ÚMVP- IV. tengelyhez 

hasonló kiírások várhatóak. Mivel a HFS-t projekt szintre kell lebontani, ezért a HACS 

felmérését végez a 33 település pályázati igényeiről, amihez e-mailben is küldőtt ki 

adatlapokat, valamint a honlapról is letölthető (www.hevesi33.hu) . A beérkezett adatlapok 

fogják majd megmutatni milyen pályázatokra lenne a legnagyobb szükség, mely telületeken 

kell több fonást biztosítani. A HACS szeretne falusi szálláshelyeket, vállalkozásokat is 

támogatui a fejlesztéseikben, az önkormányzatok, non-profit szervezetek és egyházak mellett. 

Ehhez kapcsolódott a fórum 2. pontja, aprojekt gyüjtő adatlapok kitöltésével 

kapcsolatos információk. Ügyfél azonosítási adataok, projekt megnevezés, felj esztés helye, 
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ügyfélkategóri amgejelölése mellett a fejlesztés részletes bemutatása szükséges, valamint 
annak a meghatározása a tervezett fejlesztés milyen célt szolgál, mi várható 
eredményeképpen. Minden esetben meg kell határozni egy minimum összeget, amiből még 
megvalósítható,és egy max1mum összeget. Bejelölendők: építés, eszközbeszerzés, 
gépbeszerzés, renezvény, képzés, marketing közül mit l miket kíván fejleszteni. Fontos, hogy 
felmérésre ke1iiljön ezek a fejlesztések megtartanak munkahelyeket, esetleg újakat is 
teremtenek, környezetbarát és megújuló energiát tmialmaznak vagy sem. Minden esetben be 
kell írnia az adatlapot benyújtónak a mezőgazdaságból származó árbevételét, amennyiben van 
ilyen jellegü bevétele. 

Mind a két fórumról általánosságban el lehet mondani, hogy a legtöbb kérdés és 
érdeklődés a falusi szálláshely fejlesztéssel kapcsolatban merült fel. Marad az 500m2 előírás 
vagy sem, mekkora lesz a maximális támogatási összeg, telekvásárlásra lehet e majd pályázni, 
mennyi lesz az előleg összege, valamint marad e az utáfinanszírozás és az ÉNGYalapú 
elszámolás. Mivel a kérdések döntő többségék jogszabály ilia elő az előző időszkban is így 
annyit lehettt elmondani vélhetően ezek a kérdések központi szabályozás alá fognak esni az 
elkövetkezendő időszakban is, ugyan úgy a támogatási összegek és intenzitások is. A 

támogatási összegeket úgy tünik a központi maximumot figyelembe véve a HACS elnöksége, 
Közgyiilés a beérkezett igényekhez alakíthatja. 
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