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Emlékeztető
Téma: III. TMCS ülés
Időpont: 2015. 10. 22 13:00-15.30
Helyszín: Munkaszervezeti iroda
Harmadik alkalommal ült össze az egyesület munkaszervezetének irodájában a tervezési
munkacsoport. Az aznapi ülés témája a közösségi bevonás folyamatának a leírása, egy
cselekvési terv, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az intézkedések
maghatározása és az EFOP 1.7-es átbeszélése volt.
Első lépésként az előző ülésen megbeszélt SWOT mostanra elkészült táblázatot nézték át, hogy
megtörtént minden változás benne, amiről szó volt, illetve amennyiben valakinek még eszébe
jutott újabb erősség, gyengeség, lehetőség és fenyegetés az bekerülhessen az új SWOT-ba. Az
új SWOT elfogadták.
TeIR-ből illetve az egyesület által készített fogyasztói kérdőívből elkészült néhány demográfiai,
gazdasági, foglalkoztatottsággal, jövedelemmel, közművesítéssel, vásárlási szokásokkal és
elérhetőséggel kapcsolatos adat. Mivel a TeIR adatok nem elég frissek (2011 és 2013-as
adatok) ezért fontos lenne a falugazdáktól adatokat kapni a településekkel kapcsolatban,
valamint feldolgozni a település önkormányzataitól visszaérkezett gazdálkodással kapcsolatos
adatokat. Négy település adata hiányzik, így nekik újra ki lesz küldve egy figyelmeztető email, hogy kitöltsék és visszaküldjék az adatokat.
EFOP miatt alapszabály módosítás egyelőre nem szükséges, egy rendeletet lehet, hogy ki kell
venni belőle, de várjuk az államtitkárság válaszát.
Az EFOP-ra hivatkozni kell a HFS-ben és ki kell térni a gazdasági, közlekedési, mezőgazdasági
(REL miatt is) mutatókra.
Kérdés volt az is, hogy az EFOP 1.7-es –ből hány intézkedést tartalmazzon a HFS a következők
közül:
 Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése
 Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése
 Kedvezőtlen szocio‐demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása,
helyi tudástőke növelése)
 Közösségépítés és ‐megtartás, építve az 1.3 intézkedésben kialakított módszertanra és
mentorhálózatra
 A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés)
Az a döntés született, hogy mind az öt intézkedést tartalmazza, hogy minden benne legyen a
HFS-ben. Emellett tartalmazza még a VP, VEKOP, Határon átnyúló és a LEADER
programokat is. Minden település számára nyitottak lesznek a programok.
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A következő ülésen Újlaki Zoltán fog előadást tartani az EFOP 1.7-el kapcsolatban, az előadás
után fogalmazunk meg konkrétumokat, ötleteket, addig A TMCS tagjai gondolkodhatnak
ötleteken.
Az ülés következő pontja a jövőkép, átfogó és specifikus célok valamint az intézkedések
megbeszélése volt.
Jövőkép: Elérhető települések-fenntartható gazdaság, társadalom, környezet és helyi termékek
fejlesztése és a kiemelt minőségű termékek és szolgáltatások előtérbe helyezése (a REL miatt,
kiemelt fejlesztési lehetőség)
Célok között említettük az elöregedés és elvándorlás lassítását. Néhány ötlet is szóba jött,
amellyel segíteni lehet a felsorolt problémákon: idősember gondozás járási szinten
(szakképzés kapcsolódna hozzá), fecskeház, inkubátorház.
Átfogó célok megfogalmazásához át kell nézni a SWOT-ban szerepelt gyengeségeket és
erőségeket és ez alapján megfogalmazni a célokat, illetve egyik fontos cél a fejlődében lévő
ágazatok továbbfejlesztése.
Ötletként megjelent a gasztrobicikli, amely magába foglalja a bicikli utak, kisvasút, horgászat,
hagyományőrzés, kisebb turisztikai szállások fejlesztését. ERASMUS+ pályázatok (EVS,
ifjúsági mobilitás) is szóba kerültek, mint egy lehetséges eszköz a fiatalok helyben tartására.
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