
 

 

 
 

 
Sarkad XXI. századi Megújításáért  

Helyi Akció Csoport 
5720  Sarkad, Kossuth u. 27. 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 
Tájékoztató fórum 

„Természetjáró közösségi ház építése” c. helyi felhívás  

 

 

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. szeptember 5. (szerda) 12.00 óra 

HELYSZÍN: Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület tárgyalóterme (Sarkad, 

Kossuth u. 22.) 
 

Résztvevők: 

 

 Dr. Szabó Zoltán    Pelikán Vadásztársaság Sarkad 

 Hajdák Zoltán    Pelikán Vadásztársaság Sarkad 

 Rab Zoltán    munkaszervezet vezető 

 Csizmadia Imre   munkacsoport tag 

 Dürgőné Varga Tímea  munkacsoport tag 

 Juhász Imre    munkaszervezeti tag 

 Tóth Zsolt    szakértő 

 

Téma: „Természetjáró közösségi ház építése” c. helyi felhívás bemutatása 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 1. számú beavatkozási műveleteként 

nevesített „Természetjáró közösségi ház építése” kulcsprojekt felhívás 

tervezetének szabályossági nyilatkozatát az Irányító Hatóság 2018. 

augusztus 24-én adta ki, melynek értelmében a 

www.hacs.bekesbihar.eu/felhivasok/ oldalra 2018. augusztus 

29-én feltöltésre került a felhívás és annak mellékletei.  

 

A felhívás szakmai mellékletei a következők: 

1. Helyi támogatási kérelem adatlap  

http://www.hacs.bekesbihar.eu/felhivasok/


 

 

2. Vonatkozó jogszabályok jegyzéke  

3. Helyi támogatási kérelem adatlap kitöltési útmutató  

4. Megalapozó tanulmány módszertani útmutató  

5. Támogatói okirat sablon  

6. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlát 

7. Általános útmutató a TOP CLLD helyi felhívásokhoz 

 

A „Természetjáró közösségi ház építése” címet viselő, TOP-7.1.1-16-087-1 kódszámú helyi 

felhívás az Európai Uniós pályázati kiírásokkal megegyező formátumban, illetve tagoltsággal látott 

napvilágot. 

 

A felhívás alapvető célja – összhangban a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiával -, hogy a 

lakosok számára szervezett rendezvények infrastrukturális alapja megteremtésre kerüljön. A 

természetjáró közösségi ház a civil szervezetek működésének infrastrukturális alapját szolgálja.  

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 70.000.000 Forint, melynek forrását az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

Támogatásban részesülő kérelmek száma jelen felhívás tekintetében egy helyi kérelem. 

 

A projekt tekintetében lehet önállóan támogatható tevékenységekről, kötelezően megvalósítandó, 

önállóan nem támogatható tevékenységekről, illetve választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységekről beszélni. 

 

A felhívás konkrét tevékenységi csoportosításai a következők: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- Természetjáró közösségi ház építése, létesítése, a Sarkad, Sarkadkeresztúri út 0619/3 hrsz. 

területen  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

- Projektarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns) 

- Szórt azbesztmentesítés (amennyiben releváns)  

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

- Projektmenedzsment 

- Kerékpártároló kialakítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

- Projekt előkészítése  

- Közbeszerzés (amennyiben releváns)  

- Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 

helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti 

beruházások végrehajtása  

- Egyéb alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, járda, 

kerítés) kiépítése, bővítése, korszerűsítése, 

helyreállítása, felújítása 

- Eszközbeszerzés  



 

 

- Megújuló energiahordozók alkalmazása  

- Szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása  

- Műszaki ellenőri tevékenység  

 

A projekt tervezés tekintetében fontos a műszaki és szakmai elvárások, illetve az esélyegyenlőség 

és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások figyelembevétele, 

megfelelő átgondolása. Például új építés esetén teljeskörű, komplex akadálymentesítést kell 

megvalósítani. 

 

A projekt tekintetében mérföldköveket szükséges tervezni a következő elvárások mentén: 

A megvalósítása során legalább három mérföldkövet szükséges tervezni, valamint legfeljebb hat 

mérföldkő tervezhető úgy, hogy az utolsó a projekt fizikai befejezésének várható időpontjával 

essen egybe. 

 

A következő mérföldkövek tervezése kötelező:  

1. Projekt előkészítése  

2. Közbeszerzés lefolytatása (amennyiben releváns)  

3. Kivitelezés  

4. Projektzárás 

 

A projekt végrehajtásának időtartama alapvetően - ha az a támogatói okirat hatályba lépéséig nem 

kezdődött meg - a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.  

 

Támogatás kizárólag a „Sarkad XXI. Századi Megújításáért Helyi Közösség” Helyi Akciócsoport 

Irányító Hatóság által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában rögzített földrajzi 

területén megvalósuló fejlesztésekhez vehető igénybe. 

 

A felhívás keretében a TOP-ban és a „Sarkad XXI. Századi Megújításáért Helyi Közösség” Helyi 

Akciócsoport Irányító Hatóság által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában 

foglaltaknak megfelelően a következő indikátorokról szükséges adatot szolgáltatni és projektszintű 

célértéket teljesíteni. 

1. Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek  

2. Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek  

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja tekintetében a következő fontos 

információkat szükséges szem előtt tartani. 

 

A támogatási kérelem benyújtására 2018. szeptember 28. és 2018. 

október 31. között van lehetőség, az értékelése folyamatosan 

történik. 

A kérelmet a felhívásban leírt formátumban és 

példányszámban szükséges benyújtani a megadott címre.  

 

A Helyi Akciócsoporthoz benyújtott, és érkeztetett 

kérelmet a HACS munkaszervezete ellenőrzi 



 

 

jogosultság szempontok alapján. Amennyiben – akár hiánypótlást követően – a 

támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek a tartalmi értékelésre kerül 

sor szintén a HACS munkaszervezete által.  

 

A helyi támogatási kérelem kötelezően csatolandó mellékleteire nagy hangsúlyt kell fektetni, 

melynek pontos felsorolását a felhívás utolsó szakasza tartalmazza.  

 

A felhívás kapcsán felmerülő kérdések tekintetében a következő elérhetőségen nyújt információt a 

HACS munkaszervezete: 

Telefonon a +36-66-272-152 számon, hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00 óra között, pénteken 8.00 – 

14.00 óra között 

Személyesen keddtől csütörtökig 9.00 - 13.00 óra között a HACS irodahelyiségeiben: 5720 Sarkad, 

Kossuth u 22. szám alatt.  

 

 

 

K. m. f. 
 

 

Készítette: 

 

   Rab Zoltán s.k. 

   MCS vezető 
 

 


