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TOP-7.1.1- Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése helyi felhívás 

HOZZÁSZÓLÁS IDŐPOJNTJA 

ÉS MÓDJA 

ÉSZREVÉTELEZŐ  ÉSZREVÉTEL / KÉRDÉS TERVEZŐI VÁLASZ FELHÍVÁS ELŐKÉSZÍTŐ 

MUNKACSOPORT (FEMCS) 

DÖNTÉSE 

2018.01.11. 

email: vozarpali@gmail.com  

Vozár Pál 

FEMCS tag 

Javasolja az önállóan támogatható 

tevékenységek köréből a képzés kivételét. 

 

Indoklás: van erre sok más kiírás; az OKJ-s 

képzésekre való felkészítés teljesen 

életszerűtlen. 

A támogatható tevékenységek köréből a 

képzés kizárása ellentétes lenne a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégiában (HKFS) 

foglaltakkal. 

A FEMCS tagjai 5 igen és 1 nem 

szavazattal elfogadták a 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

2018.01.11. 

email: vozarpali@gmail.com  

Vozár Pál 

FEMCS tag 

Javasolja a támogatást igénylők körének 

leszűkítését. 

 

Indoklás: Sem az egyházak sem az 

önkormányzatok és egyéb költségvetési 

szervek nem tekinthetőek alulról szerveződő 

kezdeményezések gazdáinak, számukra is 

vannak más, jelentős források, az 

önkormányzatnak például ebben a TOP 

forrásban már eddig is túl nagy falat jutott. 

A támogatás igénylők körének szűkítése 

ellentétes lenne a HKFS elveivel, abban 

foglaltakkal. 

A FEMCS tagjai 4 igen és 1 nem 

szavazattal elfogadták a 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

2018.01.11. 

email: csilla.vincze@ckh.hu  

Vincze Csilla 

FEMCS tag 

Javasolja az önállóan támogatható 

tevékenységek köréből a képzés kivételét. 

A támogatható tevékenységek köréből a 

képzés kizárása ellentétes lenne a HKFS-

ben foglaltakkal. 

A FEMCS tagjai 4 igen és 1 nem 

szavazattal elfogadták a 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

mailto:vozarpali@gmail.com
mailto:vozarpali@gmail.com
mailto:csilla.vincze@ckh.hu
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2018.01.11. 

email: csilla.vincze@ckh.hu  

Vincze Csilla 

FEMCS tag 

Javasolja a projektmenedzsmenttel szembeni 

elvárások módosítását: elegendő lenne a 

projektmenedzser és a pénzügyi vezető 

összesen havi 20 órás foglalkoztatása 

A munkaszervezet elfogadásra javasolja a 

módosítási javaslatot a FEMCS részére. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

a munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel beépítésre 

kerül a helyi felhívásba. 

2018.01.11. 

email: csilla.vincze@ckh.hu  

Vincze Csilla 

FEMCS tag 

Javasolja a záró kifizetési igénylés 

benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő 

elérését követően:15 napról 30 napra történő 

módosítását. 

A munkaszervezet az észrevételt 

támogatja és javasolja a határidő 60 

napra való növelését. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

a munkaszervezet javaslatának 

beépítését a helyi felhívásba. 

2018.01.11. 

email: csilla.vincze@ckh.hu  

Vincze Csilla 

FEMCS tag 

Javasolja az ESZA kérdőívből a „vidéki 

területen élők” sor törlését.  

Ez egy általános, a Széchenyi 2020-as 

időszakban alkalmazandó sablon, 

melyben nincs lehetőség tartalmi 

módosítás eszközölésére.  

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

a munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

2018.01.11. 

email: csilla.vincze@ckh.hu  

Vincze Csilla 

FEMCS tag 

Javasolja a támogatást igénylők körének 

szűkítését és a következők törlését: Bevett 

Egyház, PMJVÖ, PMJVÖ költségvetési szerv, 

Mikro-, kis- és középvállalkozások    

A támogatás igénylők körének szűkítése 

ellentétes lenne a HKFS elveivel, abban 

foglaltakkal. 

A FEMCS tagjai 4 igen és 1 nem 

szavazattal elfogadták a 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

2018.01.27. 

 

email: 

pecsturizmus@gmail.com  

Nusser Éva 

Pécs Turizmus 

Egyesület 

A támogatható tevékenységek között 

részletezett non-formális tanulási formák 

típusaira megadott minimum 

követelményeket kicsit eltúlzottnak érezzük 

(pl. tréning esetében minimum 8 csoportot 

A munkaszervezet az észrevételt 

támogatja és javasolja a helyi felhívás 

3.4.1.1. c) pontjában az alábbi 

módosításokat:   

Tréning:  

Ugyanazon személyeknek 12 – 16 fő 

részvételével, legalább 2 heti 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

a munkaszervezet javaslatának 

beépítését a helyi felhívásba. 

mailto:csilla.vincze@ckh.hu
mailto:csilla.vincze@ckh.hu
mailto:csilla.vincze@ckh.hu
mailto:csilla.vincze@ckh.hu
mailto:pecsturizmus@gmail.com
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kellene indítani, szakkör esetében minimum 3 

témában 6 csoport stb.)  

Szervezetünk egy "rendezvény-mix" 

megvalósításában gondolkodik, azaz a 

felhívásban támogatható tevékenységként 

felsorolt rendezvények több típusából 

válogatva állítanánk össze a pályázati 

anyagot.  

Ebben az esetben minimum követelményként 

javasoljuk egy másik alternatíva lehetővé 

tételét is.  

Tréning esetében pl.: Indítandó csoportok 

száma minimum 8; 

VAGY  

1 (pl.), ha a Pályázó minimum 2 (pl.) másik 

rendezvénytípust is megvalósít a 

Nagyrendezvény és/vagy Közösségi 

rendezvény típusokból. 

rendszerességgel, minimum 24 óra 

maximum 60 óra, alkalmanként legalább 

4 óra (4*45 perc) időtartamban. 

Indítandó csoportok száma: minimum 2. 

Ajánlott életkor: 14 év felett. 

Szakkör:  

Legalább havi 1 alkalommal, legalább 12 fő 

részvételével. Alkalmanként minimum 2 

órás (2*45 perc) foglalkozás. Megvalósítás 

időtartama: legalább 12 hónap. 

Indítandó szakkörök száma legalább 2 

témában 1 csoport. 

Művészeti műhelyfoglalkozás, 

alkotócsoport:  

Legalább havonta 1 alkalommal, legalább 

12 fő részvételével. Alkalmanként legalább 

2 óra (2*60 perc). Megvalósítás 

időtartama: legalább 12 hónap. 

Indítandó csoportok száma legalább 3 

csoport. 

2018-01-27, 11:07 

 

Hozzászólás a honlapon 

 

 

panovicsattila  

 

A TOP Európai Bizottság által elfogadott 

verziója szerint a CLLD-n alapuló fejlesztések 

“elősegítik a városok közösségeinek 

fejlődését, illetve az egyes szektorok 

szorosabb együttműködését”. A Felhívás 

megismétli, hogy a HKFS “átfogó célja, hogy 

Az észrevételben kiemelt szempontok az 

1., 2., 3., 4. és 5. tartalmi értékelési 

szempontokban megtalálhatók a felhívás 

4.4.2. pontjában.  A javaslattevő által külön 

kiemelt „helyi szinten működő, alulról 

építkező, a közösségszervezés és 

A FEMCS tagjai 4 igen és 1 nem 

szavazattal elfogadták a 

munkaszervezet javaslatát, mi 

szerint az észrevétel nem kerül 

beépítésre a helyi felhívásba. 

http://pecsihacs.hu/felhivas4/#comment-8
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új és megújuló közösségi helyszíneken, 

terekben segítse a városrészi közösségek 

fejlődését, a korosztályok egymásra találását, 

a különböző városrészek közötti kapcsolatok 

erősítését, ezáltal a város lakosságának 

megtartását”. A Stratégia is megerősíti, hogy 

“Pécs régi és erős civil hagyományokkal 

rendelkező város” (2.o .), illetve hogy a 

városban “régi hagyománya van a civil 

kezdeményezéseknek” és “a pécsi civilek 

érdekérvényesítése is országos átlag 

feletti”(14. o.). 

Mivel nincsen tisztázva a “közösség” fogalma, 

a felhívás tervezetének 25. oldalán, a 

támogatást igénylők körénél a)-tól s)-ig 

kerülnek felsorolásra mindazok a szervezetek 

(beleértve például a nonprofit gazdasági 

társaságokat és jogi személyiségű mikro-, kis- 

és középvállalkozásokat is), akik önállóan 

nyújthatnak majd be támogatási kérelmet. 

Mivel a tervezet szerint a felhívás keretében a 

támogatási kérelem benyújtására 

konzorciumi formában nincs lehetőség, a 

pályázás során előnyben kellene részesíteni 

közösségfejlesztés terén kulcsfontosságú, 

“klasszikus” civil szervezetek (egyesületek, 

alapítványok) bevonásával” kitétel az 5. 

értékelési szempontban markánsan, az 

“integrált, újszerű és innovatív” kitétel 

pedig a 4. értékelési szempontban jelenik 

meg. Ez alapján a munkaszervezet a 

felhívás módosítását nem tartja 

szükségszerűnek. 
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azokat a pályázókat, akik tipikusan helyi 

szinten működő, alulról építkező, a 

közösségszervezés és közösségfejlesztés 

terén kulcsfontosságú, “klasszikus” civil 

szervezetek (egyesületek, alapítványok) 

bevonásával kívánják megvalósítani az 

“integrált, újszerű és innovatív” pályázati 

programjaikat (7. o.). 

Ellenkező esetben nem garantált a helyi 

partnerség erősítése a helyi állami, magán- és 

civil társadalmi szervezetek között, azaz “az 

ágazatok és a szereplők közötti kapcsolatok” 

erősítése, amely “multiplikátor” hatással 

lehetne “a helyi fejlesztésre és a fő 

programokra”, amint azt az Európai Bizottság 

megrendelésére, a helyi szereplők számára 

készített Iránymutatás is hangsúlyozza (12. o.) 

 munkaszervezet 4.3.1. pont - értkelési szakaszok: 

3 helyett csak két szakasz van 

Kérdés: 18 hónap reális-e 

projektmegvalósításra vagy csökkentsük-e 12 

hónapra, mert a 18 hónap a kiírás 

megvalósításra van. 

A HKFS-ben két értékelési szakasz került 

meghatározásra, ehhez igazítva került 

törlésre a 2018. év 09. hó 30. határnap a 

felhívás tervezetből. 

A két értékelési szakasz határnapjai: 

2018.04.30. 

2019.03.01. 

  

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

a munkaszervezet javaslatának 

beépítését a helyi felhívásba. 
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 munkaszervezet 3.7.1. indikátortábla:  

A beavatkozás következtében teremtett 

munkahelyek száma: célérték 0 – javítandó, 

nincs minimálisan elvárt célérték. 

Törölni a 0-t, nem került minimálisan 

elvárt célérték meghatározásra. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

a munkaszervezet javaslatának 

beépítését a helyi felhívásba. 

 munkaszervezet 3.7.1 indikátorok 

Kiegészítése javasolt az indikátor 

definíciójának és az igazolás módjának 

kifejtésével. 

 

Az indikátor definíciója és az igazolás 

módja: 

Azon személyek száma, akik a 

nagyrendezvényen, közösségi 

rendezvényen és képzésben részt vettek. 

Igazolás módja: az adott program jelenléti 

ívei. 

1 személy 1 főnek számít, függetlenül attól, 

hogy a projekt során hány megvalósított 

programtípuson vesz részt. Több napból 

álló foglalkozássorozatok esetén, az a 

résztvevő számít egy főnek, aki az adott 

programtípushoz tartozó események 

legalább 70%-án részt vett. 

A FEMCS tagjai tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadták 

a munkaszervezet javaslatának 

beépítését a helyi felhívásba. 

 

 


