
 

 

MEGHÍVÓ 
NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG ÁLTAL SZERVEZETT  

PÁLYÁZÓ TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMRA 

 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 2016. június 1-jén megalakult Nyíregyházi 

Helyi Közösség Munkaszervezete meghívja Önt Pályázó Tájékoztató Fórumára. 

A Fórum célja, a közelmúltban a www.clldnyiregyhaza.hu weboldalon megjelent, a „Városrészek 
többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1”, c. beavatkozási terület 
pályázati felhívásának bemutatása, a potenciális pályázók segítése annak érdekében, hogy a 
támogatásra kerülő projektek minél hatékonyabban és gyorsabban valósuljanak meg. 
 

 
A Fórum helyszíne: Városháza – Krúdy Terem (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – A épület, Díszterem)  

A Fórum időpontja: 2018. szeptember 28. (péntek), 9.30 óra 

A Fórum programja: 

9.00 – 9.30  Regisztráció 

9.30 – 9.45 Köszöntő 

9.45 – 10.10  A Nyíregyházi Helyi Közösség és Stratégiájának bemutatása; Előadja: Hajnal-Ujhelyi 

Rita, a Nyíregyházi Helyi Közösség Munkaszervezetének vezetője 

10.10 – 10.45  „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése 

– M1”, c. beavatkozási terület pályázati felhívásának bemutatása, Előadja: Várhegyi 

Tamás, a Forensys Kommunikációs és Tanácsadó Kft. stratégiai igazgatója 

10.45 – 11.30 Kérdések, válaszok 

11.30 – 12.30 Szendvicsebéd 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

A fórumon való részvétel ingyenes.  
 
Részvételi szándékát kérjük, legkésőbb 2018. szeptember 27-én 
12.00 óráig jelezze, az alábbi email címen: clld@nyiregyhaza.hu  
 
A jelentkezést követően a Munkaszervezet munkatársai 
visszaigazolást küldenek, hogy tudják-e fogadni a jelentkezést 
vagy nem (tekintettel a helyszín befogadóképességére). 

http://www.clldnyiregyhaza.hu/
mailto:clld@nyiregyhaza.hu


 

 

A rendezvényre történő regisztráció abban az esetben sikeres, ha az erről szóló pozitív visszaigazolás 
megérkezik.  
 
Kérjük, a jelentkezés során szíveskedjen megadni a résztvevő nevét, e-mail címét, telefonszámát illetve 
a képviselt szervezet nevét.  
 
Kérjük továbbá, hogy a Fórum kapcsán felmerülő szakmai kérdéseket, észrevételeket szíveskedjen 
megküldeni a clld@nyiregyhaza.hu email címre.  
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényen azokat a kérdéseket áll módjában megválaszolni a 

Munkaszervezet munkatársainak, amelyek a rendezvény napján előzetesen megküldésre kerülnek, a 

rendelkezésre álló idő hatékony kihasználása érdekében. 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 18. 

 

Nyíregyházi Helyi Közösség 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület 108. iroda 
Telefon: +36 42 524-524/387 
E-mail: clld@nyiregyhaza.hu 
Web: http://www.clldnyiregyhaza.hu 
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