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EMLÉKEZTETŐ 

az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
Munlmszervezete által megtartott fórunu·ól 

Ideje és Helye: a Bélapátfalvai Kistérségre vonatkozóan: 2015. február 23-án (hétfőn) 15. 00 

órakor Szilvásváradon, Községháza (Miskolci út 7.) 

a Pétervásárai Kistérségre vonatkozóan: 2015. febmár 24-én (kedd) 
Pétervásárán az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Munkaszervezetének 
irodájában 15. 00 órakor (Keglevich út 26.) 

Jelen vmmak: a jelenléti ív szerint 

A fórum témája: 

l. Helyi termékeket, helyi termelőket népszeríísítő kiadványról információk. 

2. Várható vidékfejlesztési lehetőségek 2014-2020. 

3. Helyi termékei{, helyi termelők megjelenése a 2014 - 2020 "Helyi Fejlesztési 
Stratégiában" (javaslatol<, felvetések kiíradnó pályázatokkal kapcsolatban) 

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Munkaszervezete részéről Panyi 
Adtienn munkaszervezet-vezető helyettes adott tájékoztatást az érdekőlődőknek. 

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, a Pétervásárai és a Bélapátfalvai 
kistérség 33 településén élő, helyi termékeket előállítókat és forgalmazókat szeretné egy 
mindenki számára elérhető Internetes és nyomtatott formában is megjelenő katalógusban 

összegyüjteni. Az Egyesület munkatársai a 2014-es évben már elkezdték az ezzel kapcsolatos 
munkát, az eddig beérkezett információk az Egyesület honlapján: www.hevesi33.hu- Helyi 
termékek menüpont alatt megtalálhatóak 

Ezt szeretnénk tovább bővíteni. Célunk, hogy a helyi terméket előállíták és forgalmazák 
minél szélesebb kötű nyilvánosságot kaphassanak. A katalógusban való bekerülés 
térítésmentes. 
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Továbbá ezen katalógus nyomtatott formátumban való kiadásakor, reklám felületet 
szeretnénk biztosítani a két kistérség szállásadóinak, hogy vendégházaikat, szolgáltatásaikat 
ebben a formában is ismertebbé tehessék. 

A Vidékfejlesztés várható lehetőségeiről röviden összefoglalót nyújtva a hallgatóságnak, 
elmondásra került, hogy a HACS pályázatkezelési feladatai megszünnek, inf01mációs 
pontként müködve, a HACS álltal a HFS-ben majd neveítésre kerülő pályázatokkal 
kapcsolatban nyújtanak felvilágosítást. Szintén tájékoztatást kaptak arról, hogyan lehet majd a 
későbbiekben pályázni, milyen prioritások lesznek, ki a jogosultak, várhatóak megmaradó 
fonásból újra nyitásta kerülő jogcímek 

A HFS elkészítésekor külőn is szeretnénk lehetőséget biztosítani a helyi terméket előállítók és 
forgalmazók számára, eszközök beszerzésére, marketing fejlesztésre, ezzel kapcsolatban 
két1ünk ötleteket és véleményeket, valamint felhívtuk a figyelmet, hogy Projektgyűjtő 

adatlapok kerülnek majd kiküldésre amin az ötleteket nevesítve, pár mondatba leírva vátjuk. 

Mind a két helyszínen előforduló kérdések voltak az önkormányzatok támogatási intenzitása, 
ÁFA kérdés köre, valamint a müködő vállalkozások támogatásai. Sokan gondolkodnak 
energetikai fejlesztésben főleg, amár müködő szálláshelyek. A helyitermékeseket a 
csomagolás technikaibeszerzésekés a marketing fejlesztés érdekelte elsősorban. 

Pétervására, 2015. február 26. t?7 · ~d,1úML
Panyi Adrienn 

munkaszervezet-vezető helyettes 

'CVIvcv.mvli.gov. fi u 

Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület 

3 250 Pétervására, Keglcvich út 26. 
Adószám: 18224513·1·10 

Európai Mezögazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa 

'CVCVCIJ.l/111Vp.eu 


