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Összefoglaló 

 a 2015. október hónapban megtartott falufórumokról 

 

Répáshuta (2015.10.21.). Megjelent 36 fı. A megjelentek javaslatai: Erdészeti gépbeszerzéssel 
vállalkozásfejlesztés. Jelenleg is üzemelı camping bıvítése újabb épületek kivitelezésével, energetikai 
korszerősítéssel, RES energiaforrások felhasználásával; továbbá kerékpárkölcsönzı nyitás, és csatlakozás a 
kiépülı kerékpár és egyéb sporteszköz kölcsönzı hálózathoz. Fa használati és dísztárgyak faragásához 
elektromos kisgépek beszerzése. Fa bútorok gyártásához önálló mőhelyt építése, géppark bıvítés, 
korszerősítés. Az egészségmegırzéshez kapcsolódó projekt megvalósítása képzéssel, természetjárással, 
egyéb ökoturisztikai megmozdulásokkal. Alapítvány mőködtetéséhez szükséges forrás igénybe vétel. Falusi 
szálláshely kialakítása már meglévı lakóingatlanból, továbbá egy látványkovács mőhelyt építése, valamint 
kilátó. Önkormányzat számára elérhetı, fıleg rendezvényeket támogató projektek. Többfunkciós 
szolgáltató tér kialakítása. 
 
Kisgyır (2015.10.26.). Megjelent 6 fı. A megjelentek javaslatai: Magánszemélyek részére elérhetı 
támogatások, kimondottan kis összegő, egy-egy falusi megmozdulást, baráti összejövetelt támogató 
projektek formájában. A helyi vállalkozók eszközfejlesztése, kisebb beruházásaik támogatása, továbbá a 
turisztikai szolgáltató kosár bıvítését eredményezı pályázat. Lovas vagy erdei, egyéb nem motorizált 
turizmust támogató pályázati lehetıség. Fafaragó mőhely létesítése. 
 
Bükkszentkereszt (2015.10.27.). Megjelent 14 fı. A megjelentek javaslatai: Helyi ifjúsági tábor fejlesztése, 
épületek felújítása, új szálláshelyek kialakítása, épületenergetikai fejlesztések. Nem motorizált 
turizmusfejlesztés, lovas, lovas-kocsis megállók, kerékpárkölcsönzı építése, üzemeltetése. Turisztikai 
vállalkozás fejlesztése: szálláshely szolgáltatása mellé, rekreációs központ és konferencia terem építése. 
Gyógynövény feldolgozó üzem építése, eszközbeszerzése. Szálláshely szolgáltatás fejlesztése, illetve 
kézmőipari vállalkozás indítása. Sertésfeldolgozó épület felújítása, energetikai korszerősítés. Erdészeti 
gépbeszerzés, szálláshelyfejlesztés. Nem motorizált turizmus fejlesztése, kerékpár és sí kölcsönzı építése. 
Folyamatos ingyenesen igénybe vehetı képzések, melyeken való részvételt követıen szükségtelenné válik 
projekt menedzsment szervezet szolgáltatásainak igénybe vétele. 
 
Bükkaranyos (2015.10.28.). Megjelent 18 fı. A megjelentek javaslatai: Árpahántoló gép beszerzése. Falusi 
szálláshely szolgáltatás indítása. Lovas szolgáltatás fejlesztése, lovardaépítéssel, lószerszám, egyéb 
kiegészítık beszerzésével. 

 


