
Korábbi tájékoztató fórumok 

 

 

2018. január 30. (kedd) 15:00-17:00 óra 

Helyszín: Tótvázsony, Kultúrház Kút u. 1. 

Téma: Általános pályázati tájékoztató a Helyi Fejlesztési Stratégia keretében megjelent 

pályázati felhívásról és az elektronikus benyújtásról. 

 

2018. január 17. (szerda) 10-12 óra 

Helyszín: Halimba, Kultúrház Petőfi S. u. 22. 

Téma: Általános pályázati tájékoztató a Helyi Fejlesztési Stratégia keretében megjelent 

pályázati felhívásról és az elektronikus benyújtásról. 

 

 2017. november 28. (kedd) 13-15 óra  

 2017. november 29. (szerda) 10-12 óra 

Helyszín: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület irodája  

Sümeg, Váralja u. 6. 

Téma: 

1. Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési 

fejlesztések, tevékenységek támogatása 

A térséget lefedő Vidék Minősége - Éltető Balaton-felvidék védjeggyel rendelkezők és az 

újonnan csatlakozó termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése - alintézkedés 

Az Éltető Balaton-felvidék turisztikai kínálatban, illetve az éltető Balaton-felvidéki 

túraútvonal rendszerben lévő épített és természeti látnivalók, illetve az útvonal részét képező 

szolgáltatók, termelők tevékenységének fejlesztése - alintézkedés 

2. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása 

 

 

 2017. november 28. (kedd) 10-12 óra 

 2017. november 29. (szerda) 13-15 óra 

Helyszín: KÖSZI Bázis, Taliándörögd Dózsa u. 2. 

Téma: 

1. Társadalmi aktivitást és a helyi identitást erősítő közösségi terek, ifjúsági-, közösségi- és 

vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, és infrastrukturális hátterének bővítése  

2. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása 



 

 

 2017. október 24. (kedd) 9 óra - stratégiai egyeztetés - Szakmai kapacitás fejlesztése 

ifjúsági és társadalmi felzárkózás területen  

Helyszín:  KÖSZI Bázis, Taliándörögd Dózsa u. 2. 

 

 

 2017. október 25. (szerda) 9 óra - stratégiai egyeztetés - Szakmai kapacitás 

fejlesztése védjegy, turisztika, marketingkommunikáció, értékesítés ösztönzése, 

közösségi marketing területeken 

Helyszín: Nemesvámos Önkormányzat, Házasságkötő terem-Nemesvámos, Fészek u.7 

 

 2017. november 22. (szerda) 9-11 óra 

Helyszín: Halimba, Petőfi S. u. 22. 

Téma: tájékoztatás a helyi felhívások részleteivel kapcsolatban azok számára, 

akik fejlesztéseik megvalósításához a LEADER vidékfejlesztési program 

keretében, helyi támogatási kérelmet szeretnének benyújtani. 

Fókuszban: 

1. Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -

bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása 

A térséget lefedő Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjeggyel rendelkezők 

és az újonnan csatlakozó termelők és szolgáltatók tevékenységének fejlesztése – 

alintézkedés 

Az Éltető Balaton-felvidék turisztikai kínálatban, illetve az éltető Balaton-felvidéki 

túraútvonal rendszerben lévő épített és természeti látnivalók, illetve az útvonal részét 

képező szolgáltatók, termelők tevékenységének fejlesztése – alintézkedés 

2. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása 

  

 

 2017. november 23. (csütörtök) 9-11 óra 

Helyszín:  KÖSZI Bázis, Taliándörögd Dózsa u. 2. 

Téma: tájékoztatás a helyi felhívások részleteivel kapcsolatban azok számára, 

akik fejlesztéseik megvalósításához a LEADER vidékfejlesztési program 

keretében, helyi támogatási kérelmet szeretnének benyújtani. 



Fókuszban: 

 1. Társadalmi aktivitást és a helyi identitást erősítő közösségi terek, ifjúsági-, 

közösségi- és vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, és infrastrukturális 

hátterének bővítése  

2. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása 


