
 

 

ÖSSZEGZŐ EMLÉKEZTETŐ 
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM 

 

A Mosonmagyaróvári Helyi Akciócsoport munkaszervezete megtartotta tájékoztató fórumát a TOP-7.1.1-

16-2016-00006 Mosonmagyaróvári Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia c. projekt aktualitásainak 

bemutatásának érdekében. 

A tájékoztató fórum időpontja: 2018. november 13. (kedd) 10:00 óra  

Az ülés helyszíne: Flesch Károly Nonprofit Kft. Előadóterme, 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc 

utca 14.  

Előadó: Schnitzerné Samu Tímea, mint a Mosonmagyaróvári Helyi Akciócsoport munkatársa 

A tájékoztató fórum tematikája:  

10.00-11.15 – Tájékoztató a TOP-7.1.1-16-H-006-1 kódszámú helyi felhívással kapcsolatosan a helyi 

pályázati rendszer eljárásrendjének bemutatása  

11.15-11.30 – Kérdések, válaszok 

Elértek száma: 8 fő  

A tájékoztató fórum során bemutatásra kerültek a projekt aktualitásai. Kérdésként felmerült a helyi 

pályázatoknak a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához való illeszkedése; az eszközökre vonatkozó 

százalékos korlát, a megvalósítási időszak hossza és az indikátorok alátámasztása is.  

Helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1-1-16-H-006-1 

Helyi felhívás címe: „A városi közösség integrációjának erősítése a közösségi terek fejlesztésén keresztül”  

A felhívás a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére irányul.  

Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoport (HACS) a közösségi bevonással készülő helyi 

fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, 

ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom összetartozásának erősítése és helyi gazdaság fellendülése 

érdekében. Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk 

bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is. 

A városi közösség integrációjának erősítése a közösségi terek fejlesztésén keresztül” a 

fejlesztési helyszínek alkalmasak lesznek az ESZA forrásokból megrendezett 

események befogadására.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 

tervezett keretösszeg 226,5 millió Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja.  



 

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-5 db.  

Jelen helyi felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

Az igényelhet vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 80 millió Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Schnitzerné Samu Tímea előadó az érdeklődők számára ismertette a helyi pályázati rendszer 

eljárásrendjét. 

 

Mosonmagyaróvár, 2018. november 13. 

 


