
 

 

EMLÉKEZTETŐ 
SZÉPKORÚAK SZÁMÁRA SZERVEZETT KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI 

NAGYRENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA C. FELHÍVÁS TÁRGYÁBAN TARTOTT 

LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL  

 
Az Avasi Horizont Helyi Közösség, TOP-7.1.1-16 azonosító számú, Kulturális és közösségi terek 

infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 

c. felhívás keretében támogatásban részesült. A támogatott projekt keretében a városban működő civil 

szervezetek, vállalkozások és közszféra együttműködésével különböző témájú fejlesztések/programok 

valósulnak meg a következő években. Miskolc MJV Polgármesteri Hivatala, az Avasi Horizont Helyi 

Közösség Helyi Akciócsoport munkaszervezeteként, 2018. augusztus 15 napján lakossági fórumot tartott a 

Polgármesteri Hivatal Ovális Dísztermében. 

Az Avasi Horizont területén megjelent első pályázati konstrukció a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában 

szereplő A11 - Szépkorúak számára szervezett kulturális és közösségi nagyrendezvények támogatása c. 

helyi pályázati felhívás.  

A felhívás a helyi akciócsoport honlapján elérhető: http://www.miskolc.hu/avas-clld/index.html# 

A lakossági fórumot Papp-Váry Árpád nyitotta meg beszédével, aki röviden összefoglalta a fórum 

programját. 

Ezt követően dr. Alakszai Zoltán Jegyző Úr köszöntötte a fórum résztvevőit. A rendezvényen főként az 

idősebb korosztályt képviselő helyi egyesületek és más szervezetek képviselői, tagjai jelentek meg. 

A köszöntőt követően Kovács-Gajdács János tartott prezentációs előadást, kiemelve a felhívás fontosabb 

pontjait. A látogatók érdekeltsége elsősorban arra irányult, hogyan valósíthatnak meg olyan 

programokat/rendezvényeket, melyek az aktív időskorúak számára nyújtanak szórakoztató, zenés, irodalmi 

programokat, amelyek során átélhetik a közösségi lét pozitív élményét, és a tartalmas időeltöltéssel építsék 

a helyi időskorúak közösségét.  

Elhangzott továbbá, hogy a programok megvalósításához milyen összegű forrás és előleg igényelhető, 

milyen mértékű a támogatás intenzitása, melyek a támogatható tevékenységek és ki lehet támogatást 

igénylő. 

Az előadást követően további kérdések feltevésére volt lehetőség. 

Az előadó ismertette, hogy a HACS munkaszervezete a pályázati felhívásokkal kapcsolatban folyamatosan 

ügyfélszolgálatot tart, ahová a pályázók a megadott időpontban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen, 

telefonon és e-mailben. 

A fórumról fotódokumentáció és jelenléti ív is készült. Az előadáson 

elhangzott prezentáció anyaga elérhető a HACS honlapján. 

 

Miskolc, 2018. 08. 16. 

Avasi Horizont HACS munkaszervezete 

http://www.miskolc.hu/avas-clld/index.html

