
 

 

 
 

 
Sarkad XXI. századi Megújításáért  

Helyi Akció Csoport 
5720  Sarkad, Kossuth u. 27. 

 

EMLÉKEZTETŐ 
Tájékoztató fórum 

„SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” 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) 9.30 óra 

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

Kossuth u. 27.) 
 

Résztvevők: 
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 Juhász Kitti Enikő   Gyermek és Családbarát Egyesület 
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     Művészetéért Közalapítvány 

 Csiki Sándor    Veress Ferenc Polgárőrség Közhasznú Szervezet 

 Rab Zoltán    munkaszervezet vezető 

 Debreczeni Lajos   Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület 

 Nagy Edit    Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület 

 Kölüs Ágnes    munkaszervezeti tag 

 Csizmadia Imre   Pelikán Vadásztársaság Sarkad 

 Dürgőné Varga Tímea  szakértő 

 Juhász Imre    munkaszervezeti tag 

 Dr. Pintér Magdolna   munkaszervezeti tag 

 

Téma: „SMART City – Sarkad élhető város 

koncepciójának kidolgozása” c. helyi felhívás 

bemutatása 



 

 

Előzmény: A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 3. számú beavatkozási 

műveleteként nevesített „SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának 

kidolgozása” című, TOP-7.1.1-16-H-087-3 kódszámú helyi felhívás szabályossági 

nyilatkozata 2018. november 19-én került kiadásra az Irányító Hatóság részéről, a Helyi 

Akciócsoport honlapján 2018. november 30-án jelent meg a felhívás és annak mellékletei. A helyi 

felhívás a www.hacs.bekesbihar.eu/felhivasok/ oldalon érhető el. 

 

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 felhívás alapvető célja a SMART City 1. ütem, a SMART City – Élhető város koncepciójának 

kidolgozása, tehát a koncepció megteremtésére és adaptációs fejlesztésére irányul. A koncepciónak 

hozzá kell járulnia a város kulturális és közösségi szolgáltatásainak minőségi javulásához és Sarkad 

város gazdasági fejlődéséhez kapcsolódó törekvésekhez is. 

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9.500.000 Forint, melynek forrását az 

Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Támogatott 

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

kérelem. 

 

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek, és önállóan nem támogatható 

tevékenységek köréről lehet beszélni, mely tekintetében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem 

támogatható tevékenységek, és választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

valósíthatóak meg. 

 

Megvalósítandó tevékenységek csoportosítása a következőképpen alakul jelen felhívás 

vonatkozásában: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása, mely megfelel a műszaki és 

szakmai elvárásoknak 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek:  

 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 Projekt előkészítése  

 Projektmenedzsment 

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


 

 

 Közbeszerzés (amennyiben releváns) 

 

A helyi támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vállalni szükséges műszaki 

és szakmai elvárások, illetve esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével 

kapcsolatos elvárások teljesülését. A SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának 

kidolgozásakor a következő témákra szükséges fókuszálni a műszaki-szakmai tartalom 

teljesítésekor: 

 Helyzetelemzés 

 Smart életvitel, életminőség javítás 

 Smart biztonság 

 Smart energetika 

 Smart mobilitás 

 Smart turisztika 

 Smart környezettudatos városfejlesztés 

 Smart kultúra, oktatás 

 Smart informatika 

 Smart elektronikus ügyintézés  

 „Városi Labor” kialakításának a lehetősége és módja 

 

A projekt keretében mérföldkövek tervezéséről szükséges gondoskodni a következő elvárások 

figyelembevétele mellett: 

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

mérföldkő tervezhető. A második 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 12 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 indikátorokról szükséges adatot szolgáltatni és 

projektszintű célértéket teljesíteni. 

 

1. A kormányzati, önkormányzati, illetve társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati 

szervezetek által a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében tervezett és végrehajtott 

programok száma  

2. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések 

lakosságszám 

 

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); 

 önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57); 

 közalapítvány (GFO 561, 562); 

 önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság 

(GFO 11, 57); 

 

A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 7. és 2019. február 28. között van lehetőség. 

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. Amennyiben – akár hiánypótlást követően – a támogatási kérelem 

megfelel a jogosultsági feltételeknek tartalmi értékelésre kerül sor. 

 

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 
 


