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 LAKOSSÁGI FÓRUM A MEGJELENT HELYI FELHÍVÁSOKKAL 

KAPCSOLATBAN (AVASI HORIZONT)   
MEGHÍVÓ 

LAKOSSÁGI FÓRUM A MEGJELENT HELYI FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

Tisztelt miskolciak, kedves érdeklődők! 

Az Avasi Horizont Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezete a Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott és a közösség honlapján megjelent, a lentebb részletezett 

pályázati felhívásokkal kapcsolatban lakossági fórumot tart. 

 Aktív időskorúak számára programok és rendezvények támogatása 

 Zöldfelület fejlesztés, kertgondozás támogatása 

 Szemléletformálás támogatása a fenntarthatóság érdekében 

 Helyi kulturális és gasztronómiai rendezvények, projektek támogatása 

 A helyi közösség tájékoztatásának fejlesztése 

HELYSZÍN: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Ferde tetős tárgyaló 

3525 Miskolc, Városház tér 8. 

IDŐPONT: 2019. január 30. (szerda) 10:00 óra 

PROGRAM: 

10:00 – 10:10 Miklós Viktor: HACS munkaszervezet programmenedzsere: 

Köszöntő! 

10:10 – 10:30 Tájékoztatás a HACS által megjelenített helyi pályázati felhívásokról 

10:30 – 11:15 Tájékoztatás a 2019. évben megjelenő helyi pályázati felhívásokról 

11:15 – 12:00 Kérdések - válaszok 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!!! 

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát előre jelezze a következő e-mail címen: info.avas-clld@miskolc.hu 

A programról és a pályázati felhívásokról bővebb információ a www.avasclld.hu oldalon található 

A lakossági fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

A meghívó letöltése: innen 

 
LAKOSSÁGI FÓRUM A MEGJELENT HELYI 

FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATBAN (DIÓSGYŐRI 
HORIZONT) 

 

http://www.erke.hu/webgalamb/files/download/11/meghivo_avas__4_.pdf
http://www.erke.hu/webgalamb/


  

MEGHÍVÓ 

LAKOSSÁGI FÓRUM A MEGJELENT HELYI FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

Tisztelt miskolciak, kedves érdeklődők! 

 

A Diósgyőri Horizont Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (HACS) a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában 

megfogalmazott és a közösség honlapján megjelent, a lentebb részletezett pályázati felhívásokkal kapcsolatban 

lakossági fórumot tart. 

 A közösségi gazdaság, a helyi termékek, hagyományok támogatása 

 Közösségi kertek, zöldfelületek, tanösvények kialakítása 

 Az egész életen át tartó tanulás támogatása 

 A közösséget erősítő médiatartalmak fejlesztése 

HELYSZÍN: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Ferde tetős tárgyaló 

3525 Miskolc, Városház tér 8. 

IDŐPONT: 2019. január 30. (szerda) 14:00 óra 

PROGRAM: 

14:00 – 14:10 Bene Tímea: HACS munkaszervezet programmenedzsere: 

Köszöntő! 

14:10 – 14:30 Tájékoztatás a HACS által megjelenített helyi pályázati felhívásokról 

14:30 – 15:15 Tájékoztatás a 2019. évben megjelenő helyi pályázati felhívásokról 

15:15 – 16:00 Kérdések - válaszok 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!!! 

Kérjük, hogy részvételi szándékát előre jelezze a következő e-mail címen: info.diosgyorclld@miskolc.hu 

A programról és a pályázati felhívásokról bővebb információ a www.diosgyorclld.hu oldalon 

található 

A lakossági fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

A meghívó letölthető: innen 

  
 

A HÍD Egyesület közleménye 

 

  

A HÍD Egyesület 2018.01.01 és 2018.12.31. időszakában valósította meg a FSZK által támogatott 

„ Munkára kész „ projektjét B-A-Z és Heves megyében. 

A célcsoport a 30 év alatti illetve a 2 éven belül megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű álláskereső 

volt. 

A projekt cél volt még a nyílt munkaerő piaci legalább, 2 hónapig tartó elhelyezés. 

A projekt keretében a szervezet próba munkákat szervezett, aminek eredményeként egy referencia igazolást állított ki  az 

ügyfelekről, így nyújtva tájékoztatást számukra és a leendő munkáltatói részére a munkában használható készségeikről, 

kompetenciákról. 

A tervezett indikátorok teljesültek, a projekt sikeresen zárult. 

http://www.erke.hu/webgalamb/files/download/11/meghivo_dgy__2_.pdf


A HÍD Egyesület munkatársai a projekt  zárást követően is segítséget nyújtanak hátrányos helyzetű, megváltozott 

munkaképességűek álláskeresésében. 
 

 
  

 

Elérhetőségeink: 

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

Cím: 3530 Miskolc Melinda u. 24. II/3. 

Telefon: 46/611-559 

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu 

honlap: www.erke.hu 

  

 

Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről! 

 

  

 

Az elektronikus szolgáltatásainkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóinkat megismerheti az alábbi linkre kattintva: 
Adatkezelési tájékoztató 

 

http://www.erke.hu/webgalamb/%7Bleiratkozas_link%7D
http://www.erke.hu/?page_id=1675

