
 

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata 
alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült.” 
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MEGHÍVÓ  
SZAKMAI MUNKATALÁLKOZÓRA 

 
Tisztelt Vidékfejlesztésben Érintett Partnerünk! 

 
A 2014-2020 közötti EU programozási időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiák 
tervezéséhez kapcsolódóan a VM, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöksége 2013-ban 
kidolgozta és jóváhagyta a megyékben működő vidékfejlesztési szervezetek szakmai 
koordinációját és tervezési feladatellátását támogató programcsomagot. Ennek célja részben, 
hogy a megyékben működő HACS szervezetek kapjanak kellő szakmai támogatást és 
iránymutatást a saját Helyi Fejlesztési Stratégiájuk kidolgozásához, részben pedig, hogy a 
párhuzamosan futó tervezési feladatok közös mederbe kerüljenek, azaz megvalósulhasson az 
ún. „egy térség egy stratégia” elv mentén a készülő stratégiák összehangolása, valamint a 
megyei szintű együttműködési lehetőségek feltárása és megfogalmazása.  
Ez a tevékenység megyénkben is elkezdődött. A szakmai munka meghatározó területe a 
megye vidékfejlesztésében érintett partnereinek bevonásán keresztül egy megalapozott 
helyzetelemzés, értékelés és vidékfejlesztési javaslatrendszer kidolgozása. A témával 
kapcsolatosan 3 szakmai fórum és munkatalálkozó megvalósítására kerül sor az alábbiak 
szerint: 
 
A találkozók időpontjai és helyszínei:  
Április 30. 09.30 óra. Mihályi, Hunyadi u. 3. (Faluház, IKSZT)       
Május 5. 09.30 óra. Győrszemere, Felpéci út 117. (IKSZT)  
Május 8. 09.30 óra. Kimle, Vízpart u. 2. (IKSZT)  
 
Az első találkozó (Mihályi) tervezett programja:  
09.30 – 10.00 Regisztráció  
10.00 – 10.30 Területfejlesztés és vidékfejlesztés Győr-Moson-Sopron megyében  
Előadó: Hámori György elnök, GYMS Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottság  
10.30 – 11.00 A tervezett tanulmány céljainak, összefüggéseinek ismertetése 
Előadó: Páliné Keller Csilla, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tagja  
11.00 – 11.30 Eszmecsere a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programról  
Moderátor: Székely Rita, az MNVH Győr-Moson-Sopron megyei referense 
11.30 – 12.30 Műhelybeszélgetés: A vidékfejlesztés megyei lehetőségei az eddigi 
eredmények tükrében. Moderátor: Hutflesz Mihály ügyvezető, Régiófókusz Nonprofit kft  
12.30 – 13.00 A munkamegbeszélés zárása, összegzés (Páliné Keller Csilla) 
13.00 – 13.30 Büféebéd  
 
Kérjük, hogy részvételi szándékát küldje el az elektronikus levélben található címre a 
képviselt szervezet, illetve a résztvevő(k) nevének feltüntetésével!     
 
Kelt: 2014. április 25. 
 
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megbízásából, üdvözlettel:  
     
 

MNVH megyei referens AGRION-TOP Kft.    


