
 

 

 
 

 
Sarkad XXI. századi Megújításáért  

Helyi Akció Csoport 
5720  Sarkad, Kossuth u. 27. 

 

EMLÉKEZTETŐ 
Tájékoztató fórum 

„Lakossági kompetenciafejlesztés” 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: 2019. február 5. (kedd) 11.00 óra 

HELYSZÍN: Sarkadi Polgármesteri Hivatal 22. számú nagyterme (Sarkad, 

Kossuth u. 27.) 
 

Résztvevők: 

 

 Puskás Sándorné   Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 

 Oláh Zsolt    Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület 

 Juhász Kitti Enikő   Gyermek és Családbarát Egyesület 

 Rab Zoltán    munkaszervezet vezető 

 Csiki Sándor    Veress Ferenc Polgárőrség Közhasznú Szervezet 

 Boldogné Varga Annamária  Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, 

     Művészetéért Közalapítvány 

 Debreczeni Lajos   Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület 

 Nagy Edit    Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület 

 Kölüs Ágnes    munkaszervezeti tag 

 Juhász Imre    munkaszervezeti tag 

 Dürgőné Varga Tímea  szakértő 

 Csizmadia Imre   Pelikán Vadásztársaság Sarkad 

 Dr. Pintér Magdolna   munkaszervezeti tag 

 

Téma: „Lakossági kompetenciafejlesztés” c. helyi felhívás 

bemutatása 

Előzmény: A „Lakossági kompetenciafejlesztés” c. 

helyi felhívás tervezetének szabályossági 

nyilatkozata az Irányító Hatóság által 2018. 



 

 

november 19-én került kiadásra, melynek értelmében 2018. november 30-án 

feltöltésre került a felhívás és annak mellékletei a 

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

 

A felhívás szakmai mellékletei a következők: 

1. Vonatkozó jogszabályok jegyzéke  

2. Helyi támogatási kérelem adatlap kitöltési útmutató  

3. Megalapozó tanulmány módszertani útmutató  

4. Helyi támogatási kérelem adatlap 

5. Támogatói okirat sablon  

6. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlát 

7. Általános útmutató a TOP CLLD helyi felhívásokhoz 

 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 7. számú beavatkozási műveleteként nevesített „Lakossági 

kompetenciafejlesztés” címet viselő, TOP-7.1.1-16-H-087-6 kódszámú helyi felhívás az Európai 

Uniós pályázati kiírások szerinti tartalom, és tagoltság mellett látott napvilágot. 

 

A felhívás alapvető célja olyan rövid egy-két napos tréningek, tudásmegosztások, szakmai 

ismeretek átadása, előadások, jógyakorlat ismertetések és egyéb rendezvények szervezése, 

amelyek javítják a közösség békés gyarapodó együttélésének az esélyeit. Különösen bevonandók 

a szegényebb réteg tagjai, a társadalmilag inaktívabb, de aktivizálható csoportok (például gyesen-

gyeden lévő anyukák, munkanélküliek stb.).  

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10.000.000 Forint, melynek forrását az 

Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Támogatott 

támogatási kérelmek várható száma jelen felhívás tekintetében kettő-húsz darab helyi támogatási 

kérelem. 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek csoportosítása a következőképpen alakul 

önállóan támogatható tevékenységek, és önállóan nem támogatható tevékenységek, mely 

tekintetében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekről, és 

választható, önállóan nem támogatható tevékenységekről lehet beszélni. 

 

A felhívás keretében megvalósítandó tevékenységek csoportosításai a következők: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Kompetenciafejlesztő rendezvény(ek) szervezése, lebonyolítása, mely megfelel 

a műszaki és szakmai elvárásoknak 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek:  

 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 

Választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységek:  

 Projekt előkészítése 

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


 

 

 Projektmenedzsment 

 Közbeszerzés (amennyiben releváns) 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (előadó vendég, fellépő 

megbízása és hasonló szakmai szolgáltatás biztosítása) 

 Eszközbeszerzés 

 Immateriális javak beszerzése 

 A rendezvényekhez kapcsolódó toborzási céllal történő marketing tevékenység 

 

A tervezés, a helyi támogatási kérelem kidolgozása tekintetében fontos a műszaki és szakmai 

elvárások, illetve az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével 

kapcsolatos elvárások figyelembevétele. Ezen elvárások mentén például a rendezvények minimum 

létszáma 5 fő /alkalom. 

 

A projekt keretében mérföldkövek tervezéséről szükséges a következő elvárások mentén 

gondoskodni: 

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb négy 

mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára 

szükséges megtervezni. 

 

Mérföldkövek:  

1. Projekt előkészítése  

2. Közbeszerzés lefolytatása (amennyiben releváns)  

3. Szakmai megvalósítás 

4. Projektzárás 

 

A projekt végrehajtására - ha az a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg - a 

támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.  

 

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

Irányító Hatóság által elfogadott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában rögzített földrajzi 

területet (akcióterület) magába foglaló településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező 

szervezet által, az akcióterületen élő célcsoportok számára megvalósított 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 indikátorról szükséges adatot szolgáltatni 

és projektszintű célértéket teljesíteni. 

 

1. A kormányzati, önkormányzati, illetve társadalmi partnerek 

vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS 

keretében tervezett és végrehajtott programok száma 

 



 

 

A támogatási kérelem benyújtásának feltételei tekintetében a következő fontos 

információkat szükséges szem előtt tartani. 

 

Támogatást igénylők köre: 

 helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32); 

 helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 

37); 

 önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 

57); 

 egyesület, szövetség (GFO 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529); 

 köztestület (GFO 54) 

 egyházi jogi személy (GFO 55); 

 alapítvány (GFO 563, 565, 569); 

 közalapítvány (GFO 561, 562); 

 nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) 

 önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági 

társaság (GFO 11, 57); 

 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59); 

 egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69); 

 

A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 7. és 2019. augusztus 30. között van 

lehetőség, melyek értékelése folyamatosan történik. 

A helyi támogatási kérelmet a felhívásban leírt formátumban és példányszámban szükséges 

benyújtani a Helyi Akciócsoporthoz.  

 

A Helyi Akciócsoporthoz benyújtott, és érkeztetett kérelmet a HACS munkaszervezete ellenőrzi 

jogosultság szempontok alapján, melyet tartalmi értékelés követ.  

 

A helyi támogatási kérelem kötelezően csatolandó mellékleteinek felsorolását a felhívás 6. fejezete 

tartalmazza.  

 

A helyi felhívás kapcsán felmerülő esetleges 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 


