Közkincs Kerekasztal 2011. évi ülés- és programtervezete:
- 2011. január
 Az infrastrukturális feltételek biztosításához szükséges előkészületek
egyeztetése – II. Tavaszköszöntő Kistérségi Kulturális Fesztivál
 Fiatalok a II. Tavaszköszöntőn
 2011. évi munkaterv elkészítése
 Stratégia – beérkezett anyagok feldolgozása
 Pályázati lehetőségek: forráskeresés
 Egyeztetés a III. Kistérségi Hal – Vad – Bor – Pálinka Fesztiválról
(Agárd)
- 2011. február
 II. Tavaszköszöntő Kistérségi Kulturális Fesztivál – helyszín- és
időpont véglegesítés
 Kulturális értékleltár – közkincseink: javított anyag a települések
honlapjára
 Stratégiai ütemterv: teljesítések, módosítások áttekintése
 Legendáink, hagyományaink: kiadvány – beérkezett anyagok
áttekintése
- 2011. március
 III. Kistérségi Hal – Vad – Bor – Pálinka Fesztiválról (Agárd)
– Majálisok egyeztetése
 Költségvetések elfogadása után: település programok egyeztetése
 Legendáik, hagyományaink – beérkezett anyagok véglegesítése
 Stratégia – feladatok áttekintése
 Pályázati lehetőségek - forráskeresés
- 2011. április
 II. Tavaszköszöntő Kistérségi Kulturális Fesztivál – forgatókönyv
véglegesítés
 III. Kistérségi Hal – Vad – Bor – Pálinka Fesztiválról (Agárd) –
véglegesítés a kistérségi programokról
 Kulturális értékleltár – közkincseink: javított anyag a települések
honlapjára
 Stratégiai ütemterv: teljesítések, módosítások áttekintése
 Legendáink, hagyományaink: kiadvány – nyomda egyeztetés
- 2011. május
 Értékelés: Életművész Ifjúsági Egyesület - Fiatalok tapasztalatai
 Jövőkép a Stratégia jegyében
 Legendáink, hagyományaink: kiadvány megtekintése
 Pályázati értékelés
Ez az időszak szerepel a nyertes pályázatban. A fentiek közül a II. Tavaszköszöntő Kistérségi
Kulturális Fesztiválra még nem volt pályázati lehetőség, azonban Bakos István említett egy
nyertes pályázati projektet, aminek a záró programjához lehetne ezzel a rendezvénnyel
kapcsolódni.

2011. június




-

2011. július



-

Stratégiai ütemterv: teljesítések, módosítások áttekintése
Legendáink, hagyományaink: kiadvány tapasztalatai
V. Kistérségi Szüreti Mulatság és V. Kistérségi Meseünnep
tapasztalatai

2011. november




-

V. Kistérségi Szüreti Mulatság végleges program összeállítása
V. Kistérségi Meseünnep egyeztetése
2011. évi program egyeztetések tapasztalatai
Adatbázisok – honlapok – egyeztetése

2011. október




-

V. Kistérségi Szüreti Mulatság helyszíni egyeztetése, forgatókönyv
összeállítása
Egyéb aktuális események

2011. szeptember





-

Nyári programok egyeztetése
Forráskeresés – pályázatok
Legendáink, hagyományaink: kiadvány elosztása települések részére
V. Kistérségi Szüreti Mulatság és V. Kistérségi Meseünnep
előkészítése

Fiatalok – rendezvények, együttműködés értékelése
Új közös, kistérségi rendezvény 2012-ben
Pályázatok - lehetőségek

2011. december


Éves értékelés

