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Szöveges összefoglaló 

 
A Felhívás Előkészítő Munkacsoport 2018. július 19-ei ülésén a „Közösségi és rendezvényterek 

kialakítása, felújítása”, a „SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása”, a 

„Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése”, a „Kulturális szervezetek megerősítése”, a 

„Lakossági kompetenciafejlesztés”, a „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” helyi 

felhívások tartalmi részleteinek megvitatására került sor. 

 

A „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” felhívás tervezet vonatkozásában 

elhangzott, hogy a tervezet előkészítéséről a munkaszervezet külső szakértők bevonása mellett 

gondoskodott. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 2. számú beavatkozási műveleteként 

megjelenő helyi kezdeményezés alapvetően a közösség számára szervezett rendezvények 

infrastrukturális és eszközbeli alapjának megerősítését szolgálja. 

 

A következőkben ismertetésre került, hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 3. számú 

beavatkozási területe a „SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása”. A helyi 

felhívás tervezet stratégia alapján történő elkészítéséről a munkaszervezet gondoskodott. A 

„SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” felhívás tekintetében 

elhangzott, hogy magának a koncepció megteremtésére és adaptációs fejlesztésére irányul, mely 

esetében a rendelkezésre álló keretösszeg 9,5 millió Forint. 

 

A „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívás tekintetében az ülés keretében 

elhangzott, hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 5. számú beavatkozási területeként jelenik 

meg, a felhívás tervezet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában rögzített irányelvek alapján 

került kidolgozásra. 

 

Ezt követően a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 6. számú 

beavatkozási területeként megjelenő „Kulturális szervezetek 

megerősítése” tekintetében ismertetésre került, hogy a felhívás 

indokoltságát a jelentős számban fellelhető, aktívan működő 

kulturális irányultságú civil szervezetek adják.  

 

A „Lakossági kompetenciafejlesztés” helyi felhívás 

kapcsán elhangzott, hogy a Helyi Közösségi 



 

 

Fejlesztési Stratégia 7. számú beavatkozási műveleteként jelenik meg, mely a 

HACS területét jellemző problémákra, és gyengeségekre kíván reagálni. 

Ismertetésre került, hogy a felhívás tekintetében 10 millió Forintos keretösszegről 

lehet beszélni, mely ESZA forrás terhére került tervezésre. 

Végezetül a „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás tekintetében ismertetésre került, 

hogy a HACS területét jellemző gyengeségre reagál, mely a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

8. számú beavatkozási területeként jelenik meg. Az ülésen továbbá elhangzott, hogy az ESZA alap 

terhére tervezett felhívás célja nem más, minthogy közösségépítő programok, rendezvények, 

események, táborozások, helyi üzemlátogatások, kiállítások szervezése által a helyben élők 

ismeretet szerezzenek a térség természeti, kulturális, gazdasági, szociális és történelmi értékeiről. 
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