
MEGHÍVÓ 
PROJEKTEK A FINISBEN, VALAMINT MI VÁRHATÓ A TOP-BAN 

WORKSHOP 

Tisztelt Kedvezményezett! 

A 2007-2013-as programozási időszak hamarosan a végéhez ér, így a projektek megvalósításának felgyorsítása 

érdekében a megyeszékhelyeken workshopokat tartunk, amelyek során a résztvevők segítséget kapnak a kifizetések 

gördülékeny megvalósításához, a projektzáráshoz, a helyszíni ellenőrzés  lebonyolításához, valamint felvilágosítást 

kapnak a projektfenntartási időszak teendőiről. 

A workshopokat a megyei közgyűlések elnökei nyitják meg, amelyek keretében bemutatják a következő, 2014-2020-as 

programozási időszakot: miben tér el az előző pályázati rendszertől, valamint, hogy milyen módon kerülnek 

felhasználásra a TOP-ban igénybe vehető források. 

A workshopok 3 helyszínen kerülnek megrendezésre: 

 2015. június 24. (szerda) 09:30-13:00- Miskolc, Megyeháza, Díszterem (Városház tér 1.)

 2015. június 25. (csütörtök) 09:30-13:00- Salgótarján, Megyeháza, fsz. 33. terem (Rákóczi út 36.)

 2015. július 7. (kedd) 10:30-14:00-Eger, Megyeháza, Barkóczy terem (Kossuth u. 9.)

Program: (Az alábbi programhoz képest Egerben egy órával később kezdődik az esemény.) 

09:30-10:00 vendégek fogadása 

10:00-13:00 Előadások: 

 2014-2020-as időszakról

o az új programozási időszak bemutatása

o a területfejlesztési operatív programokat érintő változások (TOP – ROP)

o területi tervezés, támogatások igénybe vétele a TOP-ban

(Előadást tartja: Miskolc – Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke; Salgótarján – 

Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke; Eger – Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke) 

 2007-2013-as időszak lezárása

o projektzárások, kifizetések, közbeszerzési eljárások tapasztalatai
o felkészítés a helyszíni ellenőrzésre

o projektfenntartási időszak teendői

 NORDA nemzetközi tevékenységei-Európai szintű együttműködési lehetőségek vállalkozások számára

A részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció határideje: 

 Miskolc - 2015. június 23. (kedd) 10:00

 Salgótarján - 2015. június 24. (szerda) 10:00

 Eger – 2015. július 6. (hétfő) 10:00

A regisztrációs felület az alábbi linkre kattintva érhető el: 

http://www.norda.hu/projektek-a-finisben-valamint-mi-varhato-a-top-ban-c-workshop/ 

A rendezvényekkel kapcsolatban további információk kérhetőek az alábbi elérhetőségeken: 

NORDA Marketing csoport, tel.: +36-46-504-460, e-mail: marketing@norda.hu 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Miskolc, 2015. június 18. 

Üdvözlettel: 

Török Zoltán sk. 

ügyvezető 
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