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MEGHÍVÓ 
 

TISZTELT CÍM! 

 

Örömmel értesítjük, hogy szervezetünk - a REGIORIS Közhasznú Egyesület - 2013. augusztus 30-án 
(pénteken) HELYI TERÜLETFEJLESZTÉSI FÓRUMOT szervez.  

 

A fórum témája és címe:  

RÁHANGOLÓ - 2014-2020: ÚJ ESZKÖZ A CLLD? 

avagy  

"Az alulról építkező stratégia alapú tervezés tapasztalatai és lehetséges kockázatai; a 
kockázatok csökkentése minőségirányítási eszközök és technikák alkalmazásával" 

A rendezvény helyszíne:  

DEBRECENI EGYETEM 

NYÍREGYHÁZA Egészségügyi Kar 

4400 NYÍREGYHÁZA Sóstói út 2.  

Torony épület, földszinti előadóterem 8:30 - 16:00 

A rendezvény célja:  

A Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD – Community-led Local Development) csak 
látszólag újkeletű az EU által finanszírozott fejlesztéspolitikai eszköztárban. Az elmúlt 7 
esztendő során, azaz 2007-2013 között az EMVA (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap) társfinanszírozott ÚMVP (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) IV. tengelyének 
forrásaiból a LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale - 
Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért) HACS-ok (helyi akciócsoport) által 
levezényelt fejlesztések már hasonló alapelven működtek, azaz a helyi közösségek EU-s 
forrásból finanszírozott stratégia alkotását követően került sor a megalapozott fejlesztések 
finanszírozására és megvalósítására.  

Joggal feltételezhető, hogy az ÚMVP IV. tengelyének tapasztalatai hasznosíthatóak az új 
fejlesztéspolitika CLLD akciócsoportjainak létrehozása és majdani működtetése kapcsán. 

Rendezvényünk célja az elérhető tapasztalatok, értékelések összefoglalása és hasznosítása 
hatékony, eredményesen működő, közmegelégedésre számító CLLD közösségek létrehozása 
érdekében.  
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A hatékony működés biztosításához szükséges követelményeket minőségirányítási 
ismeretekkel alátámasztva szeretnénk a fórum során rendszerbe foglalni; az eredményes 
stratégia alkotáshoz néhány minőségfejlesztő eszköz és technika e rendszerbe történő 
illesztésével kívánunk a gyakorlatban alkalmazható jó példát felmutatni. 

 

Engedje meg, hogy ezúton tisztelettel meghívjam Önt, illetve szervezete 
képviselőjét/képviselőit az itt ismertetett szakmai rendezvényünkre.  

 

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  

A regisztráció határideje: 2013. augusztus 28. (szerda) 

 

Kérem, hogy a mellékelt regisztrációs lapot kitöltve és aláírva juttassa el az info@regioris.hu e-mail 
címre, vagy a 06-42-500-146-os fax számra. A rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseit ugyanezen e-
mail címen juttathatja el hozzánk, vagy a 06-30-256-35-91 telefonszámon teheti fel.  

 

További és folyamatosan frissülő információt talál a www.regioris.hu honlapunkon.  

 

Levelünkhöz mellékelt regisztrációs lapunk az alábbi linken keresztül is letölthető:  

 

www.regioris.hu/aktualitasok/rahangolo_reglap.pdf 

www.regioris.hu/aktualitasok/rahangolo_reglap.doc 

MEGTISZTELŐ MEGJELENÉSÉRE SZÁMÍTUNK. 

 

Üdvözlettel:  

.............................................. 

Lipcsei Ágnes 

elnök 

 


