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Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása 
szükséges. 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS felülvizsgálati 
jegyzőkönyvet.  
Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni. 
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Hozzászólások összefoglalója 
 
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a turisztikát, mint húzóágazatot kell kezelni a 
térségben, továbbá kiemelték a környezet védelmére és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó intézkedések fontosságát.  
Ugyanakkor többen jelezték, hogy a kisebb civil szervezetek gyakran még partnerségben 
sem képesek előteremteni a beruházások előfinanszírozásához szükséges összeget, 
ezért nagyobb projektek megvalósítását jelenleg lehetetlennek látják. Éppen ezért a 
rendezvények, fesztiválok támogatására, illetve működő tevékenységekhez kis értékű 
eszközbeszerzésekre helyezték a hangsúlyt.  
A helyi szervezetek képviselői jelezték, hogy a civil kezdeményezések támogatottságát 
alacsonynak találják, hiszen annak ellenére, hogy elvben a nonprofit szerveztek is 
nyújthatnak be szinte minden jogcímben támogatási kérelmet, a gyakorlatban pénzügyi 
nehézségeik miatt képtelen élni ezekkel a lehetőségekkel.  
Többen nyilatkoztak úgy, hogy szívesen alkalmaznának munkavállalókat, akár 
részmunkaidőben is, de erre sajnálatos módon nincs pályázati lehetőség.  
Érkeztek jelzések arra vonatkozóan is, hogy a kis szervezeteknek gyakran még honlap 
létrehozására sincs lehetőségük, annak ellenére, hogy az interneten történő megjelenés 
manapság már előfeltétele a sikeres működésnek.  
A fórum végére megfogalmazódott közös vélemény szerint helyesnek tartanák, ha a 
LEADER keretében inkább több kisebb projekt kerülne támogatásra, mint kevesebb nagy 
beruházás, figyelembe véve a lehetőségeket.  
Elismerték, hogy a vállalkozások támogatása rendkívül fontos, ugyanakkor jelezték, hogy 
a gazdálkodó szervezetek az Új Széchenyi Tervből eleve jelentősebb forrást tudnak 
igénybe venni, így véleményük szerint a HVS felülvizsgálat során elsősorban a civil 
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szervezetek igényeire kellene koncentrálni. A partnerséget, mint alapvető elvárást 
követendő irányvonalnak tartják. 
Kifogások a HVS kapcsán kizárólag az eljárásrenddel kapcsolatban merültek fel. Jelezték, 
hogy sok esetben az egy évet, vagy még hosszabb időt igénybe vevő döntéshozatali 
eljárás ellehetetleníti az éves tervezést, hiszen ameddig nem bizonyos, hogy a kérelem 
támogatásban részesül, saját felelősségükre – éppen a pénzügyi problémák miatt – nem 
kezdik meg a beruházást.  
Kifejeződött továbbá az a vélemény, mely szerint a gyakori jogszabályváltozások 
bizonytalanságot eredményeztek, ezzel kapcsolatban nehezményezték, hogy az eljáró 
hatóság a befogadási kérelmet követően is hiánypótlási végzést adott ki olyan 
dokumentumok tekintetében, melyeket a kérelem benyújtásakor sem a jogszabály, sem a 
vonatkozó Közlemény szerint nem kellett csatolni. 
Úgy vélték, a testvértelepülések közötti nemzetközi együttműködés is rendkívül fontos 
kérdés, ezért szükség lenne forrásallokációra ezen a területen is, ugyanúgy, ahogy a 
turisztikai beruházások esetében is, hiszen a jelenleg egyéb programokból támogatott 
turisztikai fejlesztésekre civil szervezetek egyáltalán nem pályázhatnak. 
A tervezői csoport első üléséről készült beszámolóval kapcsolatban egyetértésüket 
fejezték ki a legfontosabb probléma – legfontosabb lehetőség megfogalmazását illetően. A 
munkahelyteremtéssel kapcsolatban azonban felvetődött, hogy akár csak egy munkahely 
létesítése a jelenlegi körülmények között vállalhatatlan feltételnek tűnik, hiszen a működési 
nehézségekkel küzdő szervezetek a magas járulékos költségek miatt nincsenek tisztában 
azzal, hogy képesek lesznek-e a fenntartási időszakban is biztosítani ennek anyagi 
feltételeit. 
A helyi termékek értékesítésével foglalkozó szövetkezet létrehozásának gondolatát is 
érdeklődéssel fogadták, elismerve azt a tényt, hogy a termelők piacra jutásának 
elősegítése az elsődleges megoldandó feladat, amelynek járulékos pozitív következménye 
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lehet a munkahelyteremtés. 
A megújuló energiaforrások használatának ösztönzését szintén támogatandó javaslatnak 
tartották a jelenlévők, azzal, hogy sok esetben jelenleg is pusztán a financiális nehézségek 
akadályozzák a kivitelezést. Kijelentették, hogy az ilyen jellegű projektek 60%-os 
támogatási intenzitással egy civil szervezet részéről erejét meghaladó önrész biztosítását 
igényli, azon felül, hogy az előfinanszírozást is biztosítani kell, tekintettel arra, hogy a 
napkollektorok telepítése még jelenleg is meglehetősen költséges. 
A Körös, mint turisztikai felvetés tekintetében több szervezet jelezte, hogy jelenleg a 
Holtág alkalmatlan a térség vonzerejének növelésére, elsődlegesen tehát annak állapotát 
kellene javítani. Sajnálatukat fejezték ki, hogy sem haltelepítésre (természetes úton 
történő víztisztításra), sem a szennyeződések eltávolítására nincsen pályázat, és a víz 
jelenlegi minősége miatt az idelátogatóktól nem várható el, hogy később ismét 
visszatérjenek a településre. Ez tehát jelentős mértékben rontja a település (illetőleg a 
Holtág mellett található települések) megítélését. 
 
Összefoglalásként megállapítható, hogy a jelenlévők között valóban hasznos 
műhelybeszélgetés alakult ki, építő jellegű javaslatok érkeztek, illetőleg fontos, hogy 
konstruktív kritika is megfogalmazódott több területen. A projektötlet-adatlapokat szintén 
érdeklődés fogadta, több szervezet is vállalta, hogy önkéntesen a lakosság minél nagyobb 
hányada részére hozzáférhetővé teszi ezeket, és közreműködik a HACS-hoz történő 
eljuttatásukban is. 
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