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Szöveges összefoglaló 
 

A 2018. július 19-én megtartott Helyi Akció Csoport Elnökségi ülésen tájékoztató hangzott el a 

„Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” felhívás tartalmi elemeiről, illetve az 

Elnökség felhatalmazást adott az Elnök részére, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában 

nevesített 2. számú beavatkozási művelet, a „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” 

felhívás jóváhagyása kapcsán. A szóban forgó helyi felhívás tekintetében kiemelésre került, hogy 

a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia átdolgozásának eredményeként 59.166.667 Forint 

keretösszegről lehet beszélni.  

 

Ezt követően tájékoztató hangzott el a „SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának 

kidolgozása” felhívás tartalmi elemeiről, illetve az Elnökség felhatalmazást adott az Elnök részére, 

a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 3. számú beavatkozási művelet, a „SMART 

City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” felhívás jóváhagyása kapcsán. 

Ismertetésre került, hogy a Sarkad élhető város koncepciójának megteremtésére és adaptációs 

fejlesztésére irányuló felhívás a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján került kidolgozásra, 

mely esetében változásról nem lehet beszélni. 

 

Az ülés következő napirendi pontjában a „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” 

felhívás tartalmi elemeiről hangzott el tájékoztató, illetve az Elnökség felhatalmazást adott az 

Elnök részére, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 5. számú beavatkozási 

művelet, a „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívás jóváhagyása kapcsán. 

Elhangzott továbbá, hogy a beavatkozási műveletet a HACS területén működő sport és szabadidős 

civil szervezetek jelentős száma indokolta.  

 

Az ülés folyamán a „Kulturális szervezetek megerősítése” felhívás tartalmi 

elemeiről hangzott el tájékoztató, illetve az Elnökség felhatalmazást adott 

az Elnök részére, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában 

nevesített 6. számú beavatkozási művelet, a „Kulturális 

szervezetek megerősítése” felhívás jóváhagyása kapcsán. 

Ismertetésre került, hogy a beavatkozási művelet célja a 

helyi kulturális és művészeti élet serkentése, mely a 

HACS területén fellelhető jelentős számú kulturális 

szervezetekkel, egyéni művészekkel van 

összhangban.  



 

 

 

Az ülés következő napirendi pontja keretében tájékoztató hangzott el a „Lakossági 

kompetenciafejlesztés” felhívás tartalmi elemeiről, illetve az Elnökség 

felhatalmazást adott az Elnök részére, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 7. 

számú beavatkozási művelet, a „Lakossági kompetenciafejlesztés” felhívás jóváhagyása kapcsán. 

Kiemelésre került, hogy az Európai Szociális Alap finanszírozásából megvalósuló helyi felhívás 

tekintetében változásról nem lehet beszélni, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szerint került 

kidolgozásra.  

 

Az Elnökségi ülés utolsó napirendi pontjában a „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” 

felhívás tartalmi elemeiről hangzott el tájékoztató, illetve az Elnökség felhatalmazást adott az 

Elnök részére, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 8. számú beavatkozási 

művelet, a „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás jóváhagyása kapcsán. 

Ismertetésre került, hogy a szóban forgó felhívás tervezet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

irányelve mentén került kidolgozásra. 

 

 

Sarkad, 2018. július 19. 
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