
               
 

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre 

 

Ssz. Dátum Címe Témakör 

1. 2015.11.04 

Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 
Stratégia 2014-2020 
tervezésének előzetes 
ismertetése  

Témakör: általános. LEADER HACS elismerésről szóló 
tájékoztatás 

2. 2015.11.06 
2014-2020 LEADER Helyi 
Fejlesztési Stratégia tervezése 

Témakör: általános. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 
tájékoztató fórumot rendezett Boldván a 2014-2020 
LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésével 
kapcsolatban. Nagy számban jelentek meg az 
érdeklődők, hisz már mindenki nyitott az új pályázati 
lehetőségek, fejlesztések iránt. A jelenlévők többek 
között önkormányzati személyek, magánvállalkozók, 
civil szervezetek és őstermelőkből tevődött össze. 

3. 2015.11.16 Tervezési műhelynap Trizsben 

Témakör: általános. A Műhelynapon tájékoztatás 
történt a Vidékfejlesztési Program LEADER Helyi 
Fejlesztési Stratégia tervezés folyamatáról és 
határidejéről. 
Valamint megbeszélésre kerültek a helyi fejlesztési 
elképzelések, javaslatok és projektötletek gyűjtése. A 
jelenlévők többek között önkormányzati személyek, 
magánvállalkozók és civil szervezetek voltak. 

4. 2015.11.19 

Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 
elkészítéséhez kapcsolódó 
tervezési műhelynapot rendezett 
Edelényben 

Témakör: általános. A Műhelynapon tájékoztatás 
történt a Vidékfejlesztési Program LEADER Helyi 
Fejlesztési Stratégia tervezés folyamatáról és 
határidejéről. 
Valamint megbeszélésre kerültek a helyi fejlesztési 
elképzelések, javaslatok és projektötletek gyűjtése. A 
jelenlévők többek között önkormányzati személyek, 
magánvállalkozók és civil szervezetek voltak. 

5. 2015.11.25 

A Borsod-Torna-Gömör 
Egyesület Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) elkészítéséhez 
kapcsolódó tervezési műhelynap 

Témakör: általános. A Műhelynapon tájékoztatás 
történt a Vidékfejlesztési Program LEADER Helyi 
Fejlesztési Stratégia tervezés folyamatáról és 
határidejéről. 
Valamint megbeszélésre kerültek a helyi fejlesztési 
elképzelések, javaslatok és projektötletek gyűjtése. A 
jelenlévők többek között önkormányzati személyek, 
magánvállalkozók és civil szervezetek 

6. 2015.11.26 

Szakmai Fórum a Borsod-Torna-
Gömör Egyesület szervezésében 
KÖZÖSSÉGBEN AZ ERŐ! 
 

Témakör:Specifikus/ gazdaság. A Műhelynapon 
tájékoztatás történt a Vidékfejlesztési Program 
LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés 
folyamatáról és határidejéről. 
Valamint megbeszélésre kerültek a helyi fejlesztési 
elképzelések, javaslatok és projektötletek gyűjtése. 
Tájékoztatás történt a mezőgazdasági termelők, 



               
 

kézművesek fejlesztését érintő pályázati 
lehetőségekről, várható projektek megjelenéséről.     

7. 2015.12.01 

A Borsod-Torna-Gömör 
Egyesület Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) elkészítéséhez 
kapcsolódó tervezési műhelynap 
Vadnán 

Témakör: általános. Tájékoztatás a Vidékfejlesztési 
Program (VP) LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 
tervezés folyamatáról és határidejéről. 
Helyi fejlesztési elképzelések, javaslatok megbeszélése 
és projektötletek gyűjtése. A legfontosabb feladat a 
tervezési területre szabott Helyi Fejlesztési Stratégia 
elkészítése, az Akciócsoport működési és 
térségszervezési feladatainak elindítása.  A stratégia 
tervezés folyamata nyilvános, mindenki által 
követhető és hozzáférhető folyamat, mely több, - 
helyi konzultációra lehetőséget biztosító eseményt - 
foglalt magában az elmúlt hónapokban, hetekben 
meghirdetett tervezési műhelynapokon, mint a Vadnai 
műhelynap is. 
A Műhelynapon tájékoztatás történt a Vidékfejlesztési 
Program LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés 
folyamatáról és határidejéről. 
Valamint megbeszélésre kerültek a helyi fejlesztési 
elképzelések, javaslatok és projektötletek gyűjtése. A 
jelenlévők többek között önkormányzati személyek és 
civil szervezetek voltak. 

8. 2015.12.02 

A Borsod-Torna-Gömör 
Egyesület Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) elkészítéséhez 
kapcsolódó tervezési műhelynap 
Szendrőben 

Témakör: általános. Tájékoztatás a Vidékfejlesztési 
Program (VP) LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 
tervezés folyamatáról és határidejéről. 
Helyi fejlesztési elképzelések, javaslatok megbeszélése 
és projektötletek gyűjtése. A Műhelynapon 
tájékoztatás történt a Vidékfejlesztési Program 
LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés 
folyamatáról és határidejéről. Valamint megbeszélésre 
kerültek a helyi fejlesztési elképzelések, javaslatok és 
projektötletek gyűjtése. 

9. 2015.12.08 

Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 
Stratégia 2014-2020 
tervezésének előzetes 
ismertetése 

Témakör: specifikus/ gazdasági, társadalmi, 
esélyegyenlőségi. A Helyi Fejlesztési Stratégia első 
verziójának ismertetése, a Helyi Fejlesztési Stratégia 
helyzetelemzésétől a Cselekvési tervig. 

10.  2015.12.08 

Közgyűlés- Helyi Fejlesztési 
Stratégia 2014-2020 
tervezésének előzetes 
ismertetése 

Témakör: specifikus/ gazdasági, társadalmi, 
esélyegyenlőségi. A Helyi Fejlesztési Stratégia első 
verziójának ismertetése, a Helyi Fejlesztési Stratégia 
helyzetelemzésétől a Cselekvési tervig. 



               
 

11. 2016.01.13 

Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 
elkészítésével kapcsolatos 
tematikus műhelynap 

Témakör: Specifikus/ társadalmi. A 2015. december 1-
én Vadna településen megvalósított Helyi Fejlesztési 
Stratégiát előkészítő műhelynapon felmerült az a 
gondolat a megjelentek körében, hogy a Sajó-folyó 
menti települések együttműködést alakítsanak ki és 
hasonlóan más községek közös programjaihoz, 
rendszeresen rendezvényeket valósítsanak meg, mint 
például a História-völgy tematikus rendezvényei és a 
Gömör-Tornai Nyár. 

12. 2016.01.21 

Elnökségi ülés-Helyi Fejlesztési 
Stratégia 2014-2020 
tervezésének előzetes 
ismertetése 

Témakör: Specifikus/ társadalmi. A Helyi Fejlesztési 
Stratégia kommunikációs tervének ismertetése. A 
külső kommunikáció és a belső kommunikáció 
szükségessége. A kommunikációs eszközök, 
tevékenységek típusainak bemutatása beleértve a 
pályázók és a szélesebb nyilvánosság tájékoztatásának 
módját. 

13. 2016.02.09 Szakmai konferencia- Budapest 

Témakör: általános. A Helyi Akciócsoportok 
mintaértékű, illetve regionális, országos 
együttműködés alapjául szolgáló HFS projektek, 
elképzelések bemutatása. Ezt követően a térségi 
tervezés és a szakmai munka kereteinek áttekintése. 

14. 2016.02.10 

A Borsod-Torna-Gömör 
Egyesület Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) egyeztető fóruma  
Boldván (2016.02.10) 

Témakör: általános, A fórumra érkezett résztvevők, 
már kellően megismerhették a Helyi Fejlesztési 
Stratégiát, így célirányos kérdések és egyeztetések 
történtek. A résztvevők között Önkormányzati 
szereplők, civil szervezetek és vállalkozók voltak. 
A fórum alatt leginkább a cselekvési terv került 
részletesebben átbeszélésre. 

15. 2016.02.11 

A 2014-2020 LEADER Helyi 
Fejlesztési Stratégia előzetes 
tervének ismertetése Szendrő 
városában. (2016.02.11) 

Témakör: Specifikus/ társadalmi. Lengyelné Bencze 
Viktória a résztvevőket tájékoztatja a Borsod-Torna-
Gömör Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának 
Cselekvési Tervéről. A résztvevők zöme civil 
szervezetek képviselőiből tevődött össze, ezért 
célirányosan a civil szférát érintő szükségletek és 
fejlesztési lehetőségek elemzésére került sor. A 
résztvevők fejlesztési elképzeléseik illeszkednek 
valamely intézkedéshez. Leginkább a civil szervezetek 
tevékenységükhöz illeszkedő rendezvényt, 
képzéssorozatot kívánnak megvalósítani. 



               
 

16. 2016.02.11 

szakmai egyeztető fórumot a 
2014-2020 LEADER Helyi 
Fejlesztési Stratégia 
ismertetéséről (2016.02.11) 

Témakör: Specifikus/társadalmi. A fórumon lehetőség 
volt az áttanulmányozott Helyi Fejlesztési Stratégia 
értékelésére, javaslattételére. Lengyelné Bencze 
Viktória tájékoztatta a résztvevőket az eljárásrendről, 
a VP szerinti szabályozásról és a cselekvési tervről. 
Ezen a fórumon leginkább a már korábban kialakult 
Sajó-folyó menti települések polgármesterei korábbi 
együttműködési elképzeléseiket pontosították és 
illesztették bele a Borsod-Torna-Gömör Egyesület 
Helyi Fejlesztési stratégiájának a cselekvési tervéhez 
illeszkedően. A projektötletük a térségi kulturális 
rendezvénysorozathoz a Bán-Sajó- Völgye Fesztiválhoz 
fog illeszkedni. 11 település kíván együttműködve 
megvalósítani több térségi kulturális 
rendezvénysorozatot. 

17. 2016.03.09 
Elnökségi ülés- HFS draft 
verziójának véleményezése 

Témakör: általános. A Helyi Fejlesztési Stratégia Draft 
változatának ismertetése. 

18. 
2016. 04. 4-
5. 

Helyi Akciócsoportok szakmai 
egyeztetése 

Témakör: általános. A Helyi Akciócsoportok szakmai 
egyeztetése a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásával 
kapcsolatban. Közös projektek, együttműködések, 
kapcsolódási pontok feltárása. 

19. 2016.04.12 
Vidékfejlesztési 
műhelykonferencia- Ibrány 

Témakör: általános. A HFS tervezést segítő szakmai 
konzultáció. 

20. 2016.04.12 

Észak-Alföldi és Észak-
Magyarországi LEADER HACS-ok 
összevont régiós értekezlet- 
Ibrány 

Témakör: általános. Szakmai segítségnyújtás a Helyi 
Fejlesztési Stratégia elkészítésével kapcsolatban. 

21. 2016.04.19 

Észak-Magyarországi LEADER 
HACS-ok közötti HFS konzultáció 
és MNVH koordinátorral történő 
szakmai egyeztetés 

Témakör: általános. Az Észak-Magyarországi LEADER 
Akciócsoportok és az MNVH koordinátor egyeztető 
konzultációja. 

22. 2016.04.21 

Észak-Magyarországi LEADER 
HACS-ok közötti HFS konzultáció, 
együttműködési pontok 
feltárása. 

Témakör: esélyegyenlőségi. Az Abaúj LEADER 
Egyesület, a Dél- Zempléni Tájak Vidékfejlesztési 
Egyesület, a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület és a 
Borsod-Torna-Gömör Egyesület szakmai egyeztetése a 
Helyi Fejlesztési Stratégiákkal kapcsolatban. 

23. 2016.05.04 
Miniszterelnökségen HFS 
egyeztetés 

Témakör: általános. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 
képviseletében Lengyelné Bencze Viktória-
munkaszervezet vezető és Szaniszló János- elnökségi 
tag vett részt. 

24. 2016.05.05 Elnökségi ülés 

Témakör: általános. A Helyi fejlesztési Stratégia 
szükséges módosításainak megtárgyalása a 
Miniszterelnökség által megadott szempontok alapján. 



               
 

25. 2016.05.11 

Társadalmi kirekesztettség, 
hátrányos helyzetű csoportok 
integrációja 

Témakör: Esélyegyenlőségi. Fejlesztési megoldások, 
javaslatok a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására. 
Egyeztető fórum a térségben működő szociálisan 
hátrányos helyzetű társadalmi réteggel foglalkozó 
szakemberekkel, civil szervezetekkel. Roma, Pro roma, 
kisebbségi csoportokat képviselő szervezetek, 
fogyatékkal élőket képviselő szervezettel. 
Megállapítás: A műhelymunka főbb megállapítása, 
hogy a szegénység ellen leginkább 
munkahelyteremtéssel lehet küzdeni. Alacsony iskolai 
végzettségük még inkább növeli a hátrányos 
helyzetüket, a "gyorstalpallók" nem megfelelőek a 
szakmai ismeretek elsajátítására. 

26. 2016.05.12 

2014-2020 LEADER Helyi 
Fejlesztési Stratégia 
véglegesítése 

Témakör: általános. Ismertetésre került a HFS tartalmi 
módosításai. Átdolgozásra kerültek a szükségletek és 
lehetőségek kapcsolata a helyzetfeltárással 
összefüggésben. A stratégia beavatkozási logikája és 
annak elemei példaszerűen kidolgozottak. Az 
intézkedések átdolgozásánál a kiválasztási kritériumok 
pont alatt szereplő szempontok átdolgozására került 
sor, olyan szempontok figyelembe vételével, hogy a 
kiválasztási kritériumok a rangsorolást tehessék 
lehetővé a pályázatok között. A résztvevők között 
Önkormányzati szereplők, civil szervezetek és 
vállalkozók voltak. 

27. 2016.05.12 Közgyűlés 

Témakör: általános. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 
Közgyűlése elfogadta a Borsod-Torna-Gömör Helyi 
Vidékfejlesztési Közösség 2014-2020 időszakra szóló 
végleges Helyi Fejlesztési Stratégiáját, melyben a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által 
javasolt tervezői javaslatok módosításra kerültek. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Borsod-Torna-Gömör 
Egyesület Elnökségét, hogy a Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatósága által kért adminisztratív 
módosításokat végrehajtsa. 

28. 
2016. május 
24. 

Országos szakmai fórum- 
Kecskemét 

Témakör: általános. Kihívások a LEADER program 
eredményes végrehajtásában. A vidékfejlesztés jövője 
és aktuális kérdései, a Vidékfejlesztési Program 
pályázatai, a LEADER helyi akciócsoportok szerepe 

29. 
2016. május 
26. Országos rendezvény- Budapest 

Témakör: Specifikus/ gazdaság. A társadalmi gazdaság 
társadalmi, gazdasági, politikai környezete, a változás 
korszakai, környezeti feltételek optimalizálása. 

 


