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7. NAPIRENDI PONT 
2017. évi munkaterv megtárgyalása 
 
TISZTELT TAGOK! 
 
A munkaszervezet az I. negyedévre vonatkozó beszámolót elkészítette, azt a MÁK és IH részére 
megküldte. 
 
További tervezett feladataink 2017-re, melynek fedezetére a saját forrás mellet további 
támogatások bevonását is tervezzük. 
 
LEADER program indítása 
Az intézkedések meghirdetésével kapcsolatosan időtáblát nem tudunk bemutatni, az 
intézkedéseket az alábbiak szerint kívánjuk meghirdetni: 
 

1. 2017. nyara (szeptemberi benyújtás) közszféra számára megnyíló intézkedés 
2. 2017 október (decemberi benyújtás) vállalkozói szféra számára 

 
Térségi animáció 

1. Fórum a 2. intézkedéshez kapcsolódóan (közszféra)  2 alkalom 
2. Fórum az 1. intézkedéséhez kapcsolódóan (vállalkozói szféra) 3 alkalom 
3. Térségi HFS megvalósításhoz kapcsolódó fórum   1 alkalom 
4. Térségek közötti együttműködések megvalósítására fórum  3-5 alkalom 

 
Szakmai programok 
 tervezett tevékenység cél tervezett időpont tervezett költség 
1 Klímabarát fenntarthatósági 

napon részvétel Budapest MO 
park 

HFS és közösségi 
marketing program 
népszerűsítése 

2017. április 30 80.000 Ft 

 Grúz delegáció fogadása helyi kisgazdaságok 
működésének 
bemutatása 

2017. május 6. 200.000 Ft 

 Közösségek hete 
programsorozat 

- Kulturális Kávéház 
Balatonfűzfő 

- A mesék ereje és 
szerepe 
Szentkirályszabadja 

- Táncoljunk közösen, 
zene előítéletek nélkül 

Közösségfejlesztő 
és erősítő 
programok 

2017. május 8-14 650.000 Ft 
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(helyszín egyeztetés 
alatt) 

- közös sportprogram 
(egyeztetés alatt) 

 LEADER táblák készítése a 
településekre 

közös identitás 
erősítése, régi 
táblák lecserélése 

az év folyamán árajánlatok 
kérése, tervezés 
folyamatban 

 Látó nap, kistelepülések 
részére study tour, termelés, 
önfenntartás – NMI közös 
program 

helyi 
fenntarthatóság 
erősítése 

2017. május 
vége 

 

 Chemark mintaprojekt út a 
munkába 

mentorálás és 
coaching 

2017 júniustól Chemark 
finanszírozásában 

 Beach Fest ifjúsági önkéntes 
program 

ifjúsági 
együttműködés 
erősítése 

2017. június 250.000 Ft 

 Turizmus Regatta helyi termékek 
népszerűsítése 

2017 szeptember 350.000 Ft 

 Bakonyexpo Közösségi stand 
működtetése 

2017. november 150.000 Ft 

 Angol nyelvű ifjúsági önkéntes 
nap Fekete Sereg és a 
Balatonalmádi kéttannvelvű 
gimnázium 
együttműködésével 

Ifjúsági program, 
társadalmi 
érzékenyítés 
elősegítése 

egyeztetés alatt 50.000 ft 

 Study tour térségek között egyeztetés alatt 2 alkalom tervezés alatt 
 Nemzetközi együttműködés 

előkészítése 
egyeztetés alatt 1-2 alkalom tervezés alatt 

     
 
Határozati javaslat 
 
…/2017 (05.03.) a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület úgy dönt, hogy  

1. a 2017. évi szakmai munkatervet jóváhagyja, 
2. a programok fedezetét az egyesület költségvetése, valamint egyes programok esetén 

egyéni befizetések, támogatások fedezik. 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kontics Monika munkaszervezet vezető és 
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