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1. HFS draft verzió az IH által érkezett iránymutatások szerinti ismételt áttekintése,
véglegesítése: javaslatok, vélemények, észrevételek megfogalmazása
2. Közgyűlés a mai napon a Székesfehérvári Cégbíróság hiánypótlása miatt ülésezik,
ezért a javított draft ismételt elfogadására van mód – ezért a dokumentumnak a
Közgyűlés délutáni időpontjáig el kell készülnie.
3. HFS pontosított fejezetei – az IH vélemény alapján - részletesen a komplett
információk birtokában a 2. mérföldkőig fognak elkészülni a munkacsoport
közreműködésével, a tervezési koordinációs csoport ismételt elektronikus
rendelkezésre állásával.

Tervezést Koordináló Csoport ülés tartalma:
1. Intézkedések pontosítása:
Helyi termék fejlesztés
Támogatható tevékenységek:
Helyi termék előállítás, beleértve a kézműves terméket is
- infrastrukturális beruházások: eszközbeszerzés, építés, bővítés, felújítás
támogatható
- látványműhelyek, bemutatóhelyiségek, vendégfogadásra alkalmas helyiségek
szintén támogatható, meglévő nyitott porták fejlesztése és növelése!
- piacra jutás támogatható: marketing
- tevékenységhez kapcsolódó szakmai rendezvény, program
Lehatárolás, alapelvek, kritériumok:
munkaszervezete feladata
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Ki támogatható?
- mikrovállalkozás, őstermelő, egyéni vállalkozó
Támogatási intenzitás:
- 10%-al magasabb intenzitás megállapítása a VP-től eltérően
Kiválasztás: hagyományos eljárás
Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása
Támogatható tevékenységek:
Nehéz meghatározni a pontos tartalmát, mert nagyon eltérő fejlesztési elképzelések
vannak, általánosságban kellene meghatározni a közösségi célú projektek tartalmát.
Fontos, hogy az intézkedés keretében lehessen támogatni:
- civil tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztéseket
- település közösségi életében meghatározó beruházásokat: rendezvénytér,
játszótér, tornapálya, emlékművek, gasztrokemencék, keresztek, kiállítóhelyek,
tájékoztató, információs táblák stb.,
- települési kiadványok, könyvek,
- bizonyos arányig rendezvények
Lehatárolás, alapelvek, kritériumok: ŐHNE munkaszervezete feladata, célszerű lenne
egy településről érkező pályázatok számát maximálni.
Ki támogatható?
- önkormányzat, civil, egyház
Támogatási intenzitás:
- 10%-al magasabb intenzitás megállapítása a VP-től eltérően
Kiválasztás: általány
Térségi közösségfejlesztési projektek, szolgáltatások
Támogatható tevékenységek:
Kulturális és szabadidős szolgáltatásokat biztosító intézmények infrastrukturális hátterének
fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések. Szabadtéri és fedett területek és épületek
hasznosításának biztosítása, felújítás, energetikai modernizálás a konkrét intézmények
infrastruktúráján belül.
- térségi közösségi szolgáltatások kialakítása
Lehatárolás, alapelvek, kritériumok: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
munkaszervezete feladata, közösségi feldolgozók bevételt termelhet, önköltségeinek
fedezésére, profitot nem!
Ki támogatható?
- önkormányzat, civil, egyház
Támogatási intenzitás:

-

10%-al magasabb intenzitás megállapítása a VP-től eltérően

Kiválasztás: hagyományos
helyi együttműködések, közösségi értékek megerősítése:
Támogatható tevékenységek:
A térségi arculatot és a településképet megújító fejlesztésekhez kapcsolódó programok,
rendezvények, események, szakmai és közösségi fórumok, felvilágosító, társadalmi
befogadást erősítő rendezvények szervezése, az ezekhez szükséges kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés
- együttműködésen alapuló, térségi hatással bíró közösségi célú projektek
támogatása,
- szakmai rendezvények szervezése, (búcsúk kizárva)
Lehatárolás, alapelvek, kritériumok:
munkaszervezete feladata,
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Ki támogatható?
- önkormányzat, civil, egyház
Támogatási intenzitás:
- 10%-al magasabb intenzitás megállapítása a VP-től eltérően
Kiválasztás: hagyományos
2. Forrásallokálás:
Irányelv: gazdaságfejlesztés
- helyi termék intézkedés (gazdasági aktivitás javítása): 115 millió
- gazdaságilag és lakosságilag vonzó településkép kialakítása: 90 millió
- térségi közösségi szolgáltatások: 103,75 millió
- helyi együttműködések, közösségi értékek megerősítése: 95 millió
3. Együttműködési projektek:
- Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület
- helyi termék, szemléletformálás
- erdei iskola projektek
Mezőfalva, 2016. február 26.
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