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A közösség részvételét alátámasztó események listája: 
 
 Esemény megnevezése Időpont Helyszín Részvevők 

száma 
Rövid összefoglaló 

1. Térségi Fejlesztési Fórum 2014. január 20. Ipolydamásd, Fő út 
16. Közösségi ház 

23 fő A 2014-2020-as időszak megismerése, kifejezetten a 
gazdasági fejlesztési lehetőségek megvitatása. 

2. Elnökségi ülés (nyitott) 2014. január 22. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

10 fő Az egyesület már 2014 elején megkezdte a 2014-
2020-as időszakra való felkészülést, így ezen az 
elnökségen is a várható időszak átbeszélése, 
megtervezése történt. 

3. Tájékoztatás a 2014-2020-
as időszak fő fejlesztési 
irányairól 

2014. június 11. Letkés, Dózsa 
György út 22. 

29 fő A fórum fő témája, - a sikeres felkészülés érdekében 
– az új programozási időszak fő fejlesztési 
prioritásainak ismertetése és az ezzel kapcsolatos 
kérdések megválaszolása.  

4. Fórum – lehetséges 
nemzetközi 
együttműködések 

2014. október 15. Ipolydamásd, Fő út 
16.  

51 fő A korábbi időszak sikeres nemzetközi 
együttműködéseit folytatva, illetve az elmúlt időszak 
alatt megismert új nemzetközi partnerekkel a 
lehetséges irányvonalak megvitatása az érintettekkel 
és az egyesületi tagokkal 

5. Nemzetközi konferencia a 
vidékfejlesztés, a helyi 
termékek termelése és a 
rövid ellátási láncok 
jelenéről és jövőjéről 

2015. március 28. Letkés, Dózsa 
György út 22. 

84 fő Franciaország, Szlovákia, Szlovénia és Olaszország 
képviselőivel közös fórum a az Európai és 
Magyarországi vidékfejlesztési politikáról, illetve a 
2014-2020-ban várható fejlesztési irányokról, 
együttműködésekről. 

6. Elnökségi ülés (nyitott) 2015. január 27. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

11 fő Az elnökségi ülésen egyéb napirendi pontok között a 
2014-2020-as időszak tervezésének megindítása is 
szerepelt. A részletek megbeszélése után, a feladatok 
kiosztása, illetve a közösség bevonásának 
stratégiájának megbeszélése zajlott. 
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7. Közgyűlés – 2014-2020-as 
tervezési ciklus a REL 
vonatkozásában 

2015. február 24. Ipolydamásd, Fő út 
16. 

46 fő A közgyűlésre meghívást kapott dr. Kujáni Katalin, 
FM szakreferens, akivel az egyesület 2014 májusa 
óta dolgozik együtt REL témában. A közgyűlésen 
ismertetésre került a REL fogalma, illetve az 
egyesület lehetőségei a REL fejlesztésére.  

8. Kihelyezett fogadóóra a 
térségi IKSZT-ben 

2015. január 19. Szokolya, Lévai 
utca 5./C 

7 fő 2015 januárjától, azért hogy időben megkezdje az 
egyesület a felkészült a 2014-2020-as időszakra, 
kihelyezett fogadóórákat tartott az egyesület. 
Továbbá széles körben projektötlet gyűjtés 
kezdődött, azért hogy a térség igényeire, ötleteire és 
lehetőségeire, a LEADER elvet követve születhessen 
meg az stratégia. Ezeken az alkalmakon 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket lehetett 
feltenni, illetve a projektötlet adatlapokat leadni. 

9. Kihelyezett fogadóóra a 
térségi IKSZT-ben 

2015. január 19. Kismaros, Kossuth 
L. út 5. 

3 fő 2015 januárjától, azért hogy időben megkezdje az 
egyesület a felkészült a 2014-2020-as időszakra, 
kihelyezett fogadóórákat tartott az egyesület. 
Továbbá széles körben projektötlet gyűjtés 
kezdődött, azért hogy a térség igényeire, ötleteire és 
lehetőségeire, a LEADER elvet követve születhessen 
meg az stratégia. Ezeken az alkalmakon 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket lehetett 
feltenni, illetve a projektötlet adatlapokat leadni. 

10. Kihelyezett fogadóóra a 
térségi IKSZT-ben 

2015. január 20. Ipolytölgyes, 
Kossuth utca 46. 

5 fő 2015 januárjától, azért hogy időben megkezdje az 
egyesület a felkészült a 2014-2020-as időszakra, 
kihelyezett fogadóórákat tartott az egyesület. 
Továbbá széles körben projektötlet gyűjtés 
kezdődött, azért hogy a térség igényeire, ötleteire és 
lehetőségeire, a LEADER elvet követve születhessen 
meg az stratégia. Ezeken az alkalmakon 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket lehetett 
feltenni, illetve a projektötlet adatlapokat leadni. 
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11. Kihelyezett fogadóóra a 
térségi IKSZT-ben 

2015. január 20. Ipolydamásd, Fő út 
16. 

2 fő 2015 januárjától, azért hogy időben megkezdje az 
egyesület a felkészült a 2014-2020-as időszakra, 
kihelyezett fogadóórákat tartott az egyesület. 
Továbbá széles körben projektötlet gyűjtés 
kezdődött, azért hogy a térség igényeire, ötleteire és 
lehetőségeire, a LEADER elvet követve születhessen 
meg az stratégia. Ezeken az alkalmakon 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket lehetett 
feltenni, illetve a projektötlet adatlapokat leadni. 

12. Kihelyezett fogadóóra a 
térségi IKSZT-ben 

2015 február 16. Szokolya, Lévai 
utca 5./C 

10 fő 2015 januárjától, azért hogy időben megkezdje az 
egyesület a felkészült a 2014-2020-as időszakra, 
kihelyezett fogadóórákat tartott az egyesület. 
Továbbá széles körben projektötlet gyűjtés 
kezdődött, azért hogy a térség igényeire, ötleteire és 
lehetőségeire, a LEADER elvet követve születhessen 
meg az stratégia. Ezeken az alkalmakon 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket lehetett 
feltenni, illetve a projektötlet adatlapokat leadni. 

13. Kihelyezett fogadóóra a 
térségi IKSZT-ben 

2015. február 16. Kismaros, Kossuth 
L. út 5. 

4 fő 2015 januárjától, azért hogy időben megkezdje az 
egyesület a felkészült a 2014-2020-as időszakra, 
kihelyezett fogadóórákat tartott az egyesület. 
Továbbá széles körben projektötlet gyűjtés 
kezdődött, azért hogy a térség igényeire, ötleteire és 
lehetőségeire, a LEADER elvet követve születhessen 
meg az stratégia. Ezeken az alkalmakon 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket lehetett 
feltenni, illetve a projektötlet adatlapokat leadni. 

14. Kihelyezett fogadóóra a 
térségi IKSZT-ben 

2015. február 17. Ipolytölgyes, 
Kossuth utca 46. 

5 fő 2015 januárjától, azért hogy időben megkezdje az 
egyesület a felkészült a 2014-2020-as időszakra, 
kihelyezett fogadóórákat tartott az egyesület. 
Továbbá széles körben projektötlet gyűjtés 
kezdődött, azért hogy a térség igényeire, ötleteire és 
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lehetőségeire, a LEADER elvet követve születhessen 
meg az stratégia. Ezeken az alkalmakon 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket lehetett 
feltenni, illetve a projektötlet adatlapokat leadni. 

15. Kihelyezett fogadóóra a 
térségi IKSZT-ben 

2015. február 17. Ipolydamásd, Fő út 
16. 

3 fő 2015 januárjától, azért hogy időben megkezdje az 
egyesület a felkészült a 2014-2020-as időszakra, 
kihelyezett fogadóórákat tartott az egyesület. 
Továbbá széles körben projektötlet gyűjtés 
kezdődött, azért hogy a térség igényeire, ötleteire és 
lehetőségeire, a LEADER elvet követve születhessen 
meg az stratégia. Ezeken az alkalmakon 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket lehetett 
feltenni, illetve a projektötlet adatlapokat leadni. 

16. Operatív programok – 
tervezés, felkészülés 

2015. június 3. Ipolydamásd, Fő út 
76. 

46 fő Fórum az operatív programokról, meghívott 
előadókkal: 
VEKOP – Magyar Judit, NGM Területfejlesztési 
Tervezési Főosztály 
EFOP – Horváth Viktor, EMMI stratégiai tervezési 
Koordinációs Főosztály 
Pest Megyei Területfejlesztési Program – Kuszák 
Miklós, Pest megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
VP – Nagyné Virág Szilvia, Miniszterelnökség, 
Agrár-vidékfejlesztési Államtitkárság 

17. Fókuszcsoportos 
megbeszélés a Váci 
Egyházmegyei 
Vidékfejlesztési Irodával 

2015. április 29. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

6 fő A fókuszcsoportom megbeszélés témája az egyesület 
és a VEVI közötti együttműködési lehetőségek 
megvitatása a 2014-2020-as időszakban. 
Legfőképpen a közétkeztetési projektben, illetve egy 
közös termelői értékesítő pont kialakításában.  

18. Munkamegbeszélés a 
Szent István Egyetem, 
Gazdasági és 
Társadalomtudományi 

2015. május 7. Kóspallag, 
Farkastói utca 4. 

8 fő A megbeszélés fő témája a Vidékfejlesztés jövője 
volt. A megbeszélés kezdetén a munkaszervezet 
vezető ismertette a 2014-2020-as időszak várható 
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Karának Regionális és 
Vidékfejlesztési Intézet 
tanáraival 

fejlesztési irányait, majd ezekről és a várható 
változásokról folyt a megbeszélés.  

19. Elnökségi ülés (nyitott) 2015. április 29. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

11 fő Az elnökségi ülés 2. napirendi pontjában a 2014-
2020-as tervezés, illetve az akciócsoportok 
megváltozott feladatai kerültek megvitatásra. Az 
elnökség szakértőkkel konzultálva azt a döntést 
hozta, hogy a korábbi feladatok mellett az 
egyesületnek Helyi Fejlesztési Ügynökség funkciót is 
el kell látnia.  

20. Megbeszélés REL 
témában étterem 
vezetőkkel, szállásadókkal 
és helyi termelőkkel 

2015. augusztus 
3. 

Szob, Szent Imre 
utca 12. 

34 fő Fókusz csoportos megbeszélés a helyi termékek 
megjelenését szándékozta elősegíteni, illetve azzal a 
szándékkal, hogy a felmerült együttműködések 
bekerülhessenek az egyesület stratégiájába, mert 
kiemelt szerepet kap benne a REL és a helyi 
termékfejlesztés. 

21. Megbeszélés REL 
témában közétkeztetőkkel, 
helyi termelőkkel 

2015. augusztus 
31.  

Nagymaros, 
Magyar utca 24. 

16 fő Fókusz csoportos megbeszélés helyi termék és 
közétkeztetés témakörében a jelenlegi helyzetükről, a 
későbbi együttműködésekről, illetve a megjelenő 
igényekről, amelyek beépítésre kerülhetnek az 
egyesület stratégiájába 

22. Fókuszcsoportos 
megbeszélés a térség 17 
településeinek 
polgármestereivel 

2015. július 7. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

11 fő A stratégia tervezésének fontos eleme, hogy a térség 
17 településének polgármestereivel is 
együttműködjünk. A megbeszélés célja az 
önkormányzatok jelenlegi helyzetének megvitatása 
és a jövőbeni tervek és együttműködési lehetőségek 
felvázolása volt. Helyi esélyegyenlőségi tervek 
áttekintése, stratégiába való beépítési lehetőségek 
megvitatása.  

23.  Határon átnyúló projektek 
egyeztetése az Alsó-Ipoly 

2015. október 7. Ipolydamásd, Fő út 
76. 

17 fő A 2014-2020 közötti támogatási időszakban a két 
határ menti térség számára első pillantásra csak két 
olyan program található, amelynek forrásai 
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menti Fejlesztési 
Partnerséggel 

elérhetőek a térségben: a LEADER és a Szlovák-
magyar határon átnyúló program. Ez utóbbival 
kapcsolatban megtartott egyeztető megbeszélés.  

24. Tervezési munkacsoport 2015. október 6. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

15 fő Tervezési munkacsoport felállítása, a tagjai az 
elnökségből, a munkaszervezet dolgozóiból és az 
egyesületi tagokból tevődik össze jelentkezések 
alapján. A munkacsoportban figyeltünk a szférák 
összhangjára is. Első alkalom: a lefedett terület és 
lakosság meghatározása, szükséglet és lehetőség 
elemzése 

25. Tervezési munkacsoport 2015. október 14. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

9 fő SWOT és a stratégia intézkedéseinek 
megfogalmazása. Fejlesztési szükségleteinek, 
lehetőségeinek elemzése, célkitűzések 
megfogalmazása, integrált és innovatív jellemzőinek 
leírása, kimenete vagy eredmények mérhető 
célértékei.  

26. Tervezési munkacsoport 2015. október 21. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

18 fő Közösségi bevonás, cselekvési terv, EFOP 1.7-es: 
Közösségi bevonás folyamatának lírása, egy 
cselekvési terv, amely bemutatja, hogyan történik a 
célkitűzések alapján az intézkedések meghatározása. 
A tervezési munkacsoportokon kívül a Szobi 
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 
vezetője is részt vett. 

27. Tervezési munkacsoport 2015. október 28. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

13 fő Konzultáció felkért szakértőkkel. Meghívott 
vendégek dr. Kujáni Katalin REL témában, Weidel 
Walter MNVH referens, Szomi Edina és Artim 
Katalin (NAK). 

28. Fórum a stratégia 
előrehaladásáról 

2015. október 30. Letkés, Dózsa 
György út 22. 

55 fő Fórum a 2014-2020-as stratégiáról, annak 
előrehaladásáról, illetve lehetőség volt a 
résztvevőknek feltenni a kérdéseiket, és 
véleményezhették az előre megküldött HFS 
koncepciót.  
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29.  Tervezési munkacsoport 2015. november 
4. 

Szob, Köztársaság 
utca 2. 

11 fő Monitoring intézkedések leírása, értékelésre 
vonatkozó konkrét intézkedések kidolgozása. 

30. Tervezési munkacsoport 2015. november 
11. 

Szob, Köztársaság 
utca 2. 

20 fő Együttműködési projektek meghívása. Meghívott 
partnerek: Istergranum EGTC, Alsó Garam-menti 
Akciócsoport, Galga Akciócsoport, VEVI, Ocskay 
Gyula a Határon Átnyúló OP miatt. 

31. Közgyűlés 2015. november 
20. 

Szob, Köztársaság 
utca 2. 

37 fő HFS draft verziójának bemutatása és elfogadása a 
közgyűlésen az egyesületi tagok által. 

32. Tervezési munkacsoport 2015. december 
2. 

Szob, Köztársaság 
utca 2. 

8 fő Intézkedések megfogalmazása, részletek kidolgozása. 

33. Tervezési munkacsoport  2016. január 20. Szob, Köztársaság 
utca 2. 

10 fő Beadás előtt a HFD draft verziójának áttekintése, 
utolsó javítások elvégzése. Szakmai konzultációt, 
szakmai támogatást és mentorálást az Emberi 
Erőforrások Fejlesztése Alapítvány (SZIE) tanárai 
végzik.  
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