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EMLÉKEZTETŐ
LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységének előkészítése és
megvalósítása
VP6-19.3.1-17
Szakmai Stáb találkozó
Helyszín: Deák Udvarház, (2366 Kakucs, Nagyligetes tanya)
Időpont: 2019. november 27. 9 óra

Téma: a Térségek közötti együttműködés szakmai partnereinek találkozója
• 9.00 - 9.30 Regisztráció, szakmai partnerek bemutatkozása
• 9.30 – 10.30 Projekt szakmai tartalmának egyeztetése
-

Projektmenedzsment feladatok- határidők és programok ismertetése
projekt feladatok felosztása
projekt kommunikációs feladatok megbeszélése

• 10.30 – 11.00 Szünet
• 11.00 -12.00 Mérföldkövekhez kapcsolódó feladatok egyeztetése
-

Projekt előkészítés feladatai - beszámoló
Kifizetési Kérelem dokumentáció előkészítés megbeszélése
Szakmai stábtalálkozó összegzése
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A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, az Éltető Balaton-felvidékrét Egyesület
konzorciumban a Határok Nélkül Magyartól Magyarig – Kulturális és Turisztikai Egyesülettel
támogatási kérelmet nyújtott be a LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17
kódszámú felhívásra.

A szakmai stábtalálkozón a három együttműködő szervezet munkaszervezetének és
elnökségének tagjai vesznek részt, valamint a kiválasztott szakmai vezető és a projekt
menedzsment feladatokat ellátó megbízott. A szakmai találkozón sor került a partnerek
megismerkedésére, mivel a munkaszervezet vezetőkön kívül a projektbe bevont munkatársak
és elnökségi tagok még nem találkoztak egymással.

A stáb találkozón részletesen kidolgozásra kerültek a projektmenedzsment feladatok, a
határidők, valamint a mérföldkövekhez, Kifizetési Kérelmekhez kapcsolódó feladatokat
beszéltük meg.
A projekt vezető partner a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, felelős a Kifizetési
Kérelmek benyújtásáért és a Változás Bejelentések, mérföldkő módosítások benyújtásáért., és
a szakmai program megvalósításáért, együttműködésben a projekt partnerekkel és a szakmai
vezetővel.

A vállalkozók számára szervezendő képzésekhez érkezett tartalmi javaslatok alapján a projekt
vezető javaslatot tesz a képzések tematikájának összeállítására és a meghívandó előadók
listájával együtt megküldi az érintetteknek.

Dabas, 2019. december 1.

Rácz Judit

munkaszervezet vezető
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

2/2

