
HVS felülvizsgálati űrlapok 
Jegyzőkönyv 

  
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. 

    
Egyeztetés helye  
Helyszín:   Zirc, Egyesület Irodája (Petőfi S. u. 4.) 

Dátum:   2011. március 4. 15:00  

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 
Hozzászólások összefoglalója 
 
Hutvágnerné Kasper Judit köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Majd 
Turiné Menczel Andrea a munkaszervezet munkatársa, beszámol az utolsó ülés óta 
végzett munkáról. Kigyűjtésre kerültek a régi HVS-ből azok az intézkedések, amelyek 
ÚMVP forrásból megvalósíthatók. Az anyagot minden TKCS tag megkapta. A 
projektgyűjtő lapok folyamatosan érkeznek be, melyek egyből feldolgozásra kerülnek.  
A TKCS tagjai ezután a beérkezett igények alapján végignézték a meglévő 
intézkedéseket. Majd a könnyebb átláthatóság érdekében úgy döntöttek, hogy csak 
azok az intézkedések maradnak benne, amelyek mellé forrást csoportosítunk. 
Hutvágnerné Kasper Judit javaslatára a helyi termék előállítás és a térségi termékek 
és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése egy intézkedésbe kerültek. Kiemelte, 
hogy a gazdaságfejlesztési arányt tartani kell, ezért emelni kell a támogatási 
összegeket a vállalkozásfejlesztési célterületnél. Összesen 288 millió forint a 
maradvány, az IH ennek az összegnek elvileg a 80 %-át engedi kiírni, ami 224 millió 
forint. A vállalkozási alapú fejlesztéseknek 45 % vagy a felett kell lenniük. Turiné 
Menczel Andrea utalt rá, hogy a városokat se zárjuk ki a vállalkozások fejlesztéséből. 
Jelen felülvizsgálat során az IH lehetőséget adott kis értékű intézkedések 
kialakítására. Ezt kihasználva a TKCS tagjai a vállalkozások fejlesztése valamint a 
rendezvény jogcímek esetében a beérkezett igényeket látva szükségesnek tartja 
ezek kialakítását. A vállalkozások fejlesztése esetén a kis értékű intézkedés 
támogatási összege maximum 1 millió forintig terjedhet pályázóként. A 224 millió 
forint 10%-át lehet kiosztani kis értékű fejlesztésekre. Bányai Tibor szerint ezek 
alapján 1 millió forint alatt bármilyen mikro fejlesztést végre lehetne hajtani a 
térségünk 29 településén. Bajkai János javasolta, hogy ne határozzunk meg 
minimumot, így a pályázó 0-tól 1 millió forint értékig pályázhat. 
Hutvágnerné Kasper Judit elmondta, hogy a III-as tengelyes mikro és turisztika 
központi kiírásra kerül, így a III-as tengely mikro-t 0.- forrással kiírjuk. 
Ezt követően Turiné Menczel Andrea ismertette az Új turisztikai szállás- és 
vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése intézkedést. A 
projektgyűjtő adatlapok igényei alapján kereskedelmi szálláshelyre kellene kiírni, ahol 
a kialakítás, fejlesztés mellett a szolgáltatás fejlesztésére is lehetne pályázni. 



Tóth Edina Kitti javaslatára a FATOSZ honlapján meg kell nézni az új kategóriákat, 
és kiválasztani, hogy melyik az a támogatható kör, amellyel a legtöbbet adunk és a 
legkevesebbet korlátozunk. Meg kell találni számunkra a legmegfelelőbb kategóriát. 
Bajkai János szerint a túraútvonalak kialakítására van lehetőség a vidéki 
örökségben, illetve a térségünk, az egyesület által nyújtott GPS túraútvonalak 
kialakításával településenként 3-3 túraútvonalat fog kapni. Javaslatára kihúzásra 
került az ezt támogató intézkedés. 
Benne maradt viszont az Örökség megőrzése célkitűzésen belül az Építészeti 
örökség megőrzése és fejlesztése, amely az egyesületünkhöz tartozó négy városnak 
lett kialakítva. Ők nem nyújthatnak be kérelmet a III-as tengely, vidéki örökség 
megőrzésére, így meg kell adni nekik az esélyt, hogy ide pályázhassanak. 
A rendezvények esetén nem csak a hagyományőrző rendezvények lesznek 
támogatva, hanem az újak is. Hutvágnerné Kasper Judit szerint van igény 
egészségügyi, és sportrendezvényekre is. 
A képzések tekintetében Tóth Edina Kitti szerint van realitása a képzéseknek, de 
mivel kicsi a forrás így nem marad elegendő keret.  
A továbbiakban kis értékű rendezvény (250 e Ft/ rendezvény) és a védjegy kialakítás 
intézkedésekről történtek egyeztetések. 
A jelenlévők a következő tervezői csoport ülés időpontjának és helyszínének 
2011.03.18-e, 16:00 órát, és az egyesület irodáját jelölik meg. Az ülést Hutvágnerné 
Kasper Judit 17:55- kor zárja be. 
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