
 

 

 
 

 
Sarkad XXI. századi Megújításáért  

Helyi Akció Csoport 
5720  Sarkad, Kossuth u. 27. 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 
FEMCS Ülés (alakuló) 

 

 

HACS NEVE: Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport 

HKFS NEVE: „Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Fejlesztési 

Stratégiája RELOAD”, TOP-7.1.1-16-2017-00087 

DÁTUM: 2018. június 7. (csütörtök) 9.00 óra 

HELYSZÍN: Sarkadi Polgármesteri Hivatal 28-as számú tanácskozóterme 

(Sarkad, Kossuth u. 27.) 
 

Résztvevők: 

 Dürgőné Varga Tímea  munkacsoport tag 

 Csizmadia Imre   munkacsoport tag 

 Juhász Imre    munkacsoport tag 

 Rab Zoltán    munkacsoport tag/munkaszervezet vezető 

 dr. Pintét Magdolna   munkaszervezeti tag 

 Kölüs Ágnes    munkaszervezeti tag 

 

1. Téma: A Felhívás Előkészítő Munkacsoport megalakulása 

 

Feladatok/megállapodások: 

• A Helyi Akció Csoport Elnöksége a 2018. május 31-ei ülésén valamennyi beavatkozási 

művelet tekintetében döntött a Felhívás Előkészítő Munkacsoport tagjainak 

meghatározásáról. A Felhívás Előkészítő Munkacsoport tagjai kilenc beavatkozási terület 

tekintetében kerültek meghatározásra, a csoport a mai naptól az Irányító 

Hatóság által adott felhívás tekintetében kiadott publikálási 

nyilatkozat kiállításáig működik. A Felhívás Előkészítő 

Munkacsoport a pályázati kiírás tervezetek előkészítése 

során a felhívások véleményezését, illetve szükség 

esetén azok módosítását végzi. A pályázati kiírás 

tervezetek elkészítése a munkaszervezet 

feladatkörébe tartozik, mely kapcsán külső 

szakértő igénybevétele is biztosított. Külső 



 

 

szakértő főképpen a műszaki terület, valamint folyamatszabályozási 

tanácsadás, koherenciavizsgálat tekintetében indokolt, a humán terület a 

munkacsoport tagjai által biztosított.  

• A Helyi Akció Csoport Elnökségének tagjaival a kulcsprojekt tekintetében 11.00 órától 

informális egyeztetésre kerül sor a helyi igények, illetve a felhívás tervezet összehangolása 

érdekében. A további nyolc felhívás nagyobb előkészítést igényel, a csomagok összeállítása 

nagy feladatszeletet fog képezni, melyekben a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által 

meghatározott elemeket tartani szükséges. A vállalt indikátorkötelmet szintén tartani kell.  

• A helyi felhívások tekintetében kiírássablon áll rendelkezésre, mely az Európai Uniós 

pályázati kiírásokkal megegyező forma. A kiírás tervezet három színre tagozódik, feketével 

szedett szövegrészek a kötelező, nem változtatható és kihúzható tartalmak, sablonszövegek, 

az úgynevezett törzsszöveg. A pirossal szedett szövegrészek a felhívás specifikus, 

kiegészítendő tartalmak, melyek az összeg, HACS pontos címének megadására terjed ki. A 

zölddel szedett szövegrészek az opcionálisan alkalmazható, vagy alkalmazandó 

sablonszövegek. A felhívássablon kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható 

tevékenységek, választható önállóan támogatható tevékenységek, kötelezően 

megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek, és választható önállóan nem 

támogatható tevékenységek opciókat tartalmazza, melyeken helyi szinten, felhívás 

specifikusan szükséges gondolkodni.  

• A Helyi Akciócsoportok honlapján több esetben elérhetőek már a kulcsprojektek pályázati 

kiírásai, melyek főképpen főtér felújítást céloznak meg. A Természetjáró közösségi ház 

építése speciálisnak mondható, mely kapcsán a jogszabályi előírásokra tekintettel kell lenni. 

A Helyi Akciócsoportok honlapján elérhető kiírásokban, egyes esetekben egyértelműen 

meghatározásra került a támogatást igénylő, mint a kiemelt pályázatok esetében. Dedikált 

forrás kiírásán helyi szinten is el lehet gondolkodni a kulcsprojekt vonatkozásában. 

Felújítást érintő kiírás a Rendezvénytér kialakítása, felújítása - Béke sétány felújítása, 

illetve a Civil szervezetek megerősítése - Ipartestületi székház felújítása.  

Feladat: Helyi Felhívás Sablon testreszabása a kulcsprojekt tekintetében 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. június 20. 

 

 

2. Téma: Egyéb bejelentések  

 

Feladatok/megállapodások: -  

 

 K. m. f. 
 

 

Készítette: 

 

   Rab Zoltán s.k. 

   MCS vezető 
 

 


