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Felhívás Előkészítő Munkacsoport Ülés 

2018. november 14. (szerda) 9.00 óra 

Szöveges összefoglaló 
 

A Felhívás Előkészítő Munkacsoport 2018. november 14-ei ülésén valamennyi beavatkozási 

terület vonatkozásában – a „Természetjáró közösségi ház építése” beavatkozási terület kivételével 

– a felhívások tartalmi részleteinek ismételt megvitatására kerül sor az Irányító Hatóság 

véleményezése mentén. 

 

Előzményként ismertetésre került, hogy 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” címet viselő helyi 

felhívások tartalmi részleteit a Felhívás Előkészítő Munkacsoport korábban már megvitatta, 

melyek szabályossági vizsgálatra történő megküldéséről a munkaszervezet gondoskodott. 

 

Ismertetésre került, hogy a „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” címet viselő 

felhívás egyes pontjainak formázási, aktualizálási javaslata került megfogalmazásra az Irányító 

Hatóság részéről, illetve egyes pontok felülvizsgálatának megtételére hívták fel a figyelmet. 

 

Ezt követően elhangzott, hogy a „SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” 

felhívás tervezet tekintetében az Irányító Hatóság egyes pontok kiegészítésére tett javaslatot. 

Továbbá jelzés került megfogalmazásra, miszerint a felhívás tervezet egyes pontjai kulcsprojekt 

szerinti követelményekere, előírásokra utalnak.  

 

A „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” helyi felhívás tervezet tekintetében 

ismertetésre került, hogy az Irányító Hatóság egyes szövegrészek formázására, aktualizálására tett 

javaslatot, illetve egyes pontok konkretizálását kérte. Kiemelésre került, hogy az 

Irányító Hatóság a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiával való összhang 

megteremtésére hívta fel a figyelmet. 

 

Ismertetésre került, hogy a „Kulturális szervezetek 

megerősítése” felhívás tervezet tekintetében a 

támogatható tevékenységek pont esetében a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégiában rögzített 

tevékenységek megjelenítését kérte az Irányító 



 

 

Hatóság, illetve a felhívás egyes pontjainak kiegészítésére, egyes pontok közötti 

összhang megteremtésére tett javaslatot.  

  

Az ülés keretében elhangzott, hogy a „Lakossági kompetenciafejlesztés” helyi felhívás tervezet 

egyes pontjai tekintetében konkrétumok, részletek megjelenítését fogalmazta meg az Irányító 

Hatóság. Az ülésen elhangzott továbbá, hogy a támogatható tevékenységek pont tekintetében az 

Irányító Hatóság szintén visszautalt a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szerinti tevékenységek 

megjelenítésére. 

 

Ismertetésre került, hogy a „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás egyes pontjainak 

átgondolására, továbbá konkretizálására, kiegészítésére hívta fel a figyelmet az Iránytó Hatóság.  

 

Végezetül elhangzott, hogy az Irányító Hatóság által jelzett módosítások átvezetése megtörtént. 

Eljárásrendi szabályok értelmében a módosított felhívások szabályossági ellenőrzésre történő 

megküldéséről ismét gondoskodni szükséges. 

 

 

 

 

 

 

Sarkad, 2018. november 14. 

 

 
Rab Zoltán 

munkaszervezet-vezető 
 

 


