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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület

2017. április í. - június 30. közötti időszak tevékenységéról

'l. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben
megvalósultak:

1 . í. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.

o Hajdú-Bihar megyei LEADER Helyi Akciócsoportok megyei értekezlete (Debrecen, 20'í7.
május 8.)

A megbeszélés témái azon pályázati felhívások voltak, amelyekben a LEADER HACS-ok
érti ntettek, valam int a LEAD ER-prog ram aktual itásai.
Pa. akkor még aktuá|is EFOP 1.7 és a LEADER térségek közötti és nemzetközi
együttműködések pályázati felhívásai került megbeszélésre (melyík pályázathoz mire van
szükség, milyen ötletek merültek fel, a térségek közötti egyúttműködés keretében hány
pályázatot adhat be egy-egy HACS).
Utolsó napirendi pontként a LEADER program aktualitásairól szólt. Az ü|ést megelőző napon
kapták meg a HACS-ok az együttműködési megállapodást és annak mellékleteit. Ezek
tartalmát vitatták meg. A továbbiakban pedig a pályázati felhívás mintáját nézték át tüzetesen,
és egy-egy felmerült kérdést közösen vitattak meg.

o Szakmai fórum és LESZ Közgyúlés (Budapest, 2017 . mdjus 25.)

A rendezvényen több érdekes előadást is hallhattak a HACS-ok. Természetesen a LEADER
program aktualitásai, valamint a pályázati felhívások is szóba kerültek. Az MNVH vezetóje
felhívta a figyelmet a Support Unit támogatói egységre, valamint kérte a HACS-okat, hogy az
MNVH megyei referenseivel szorosan együttműködjenek.
Továbbiakban az előadók témája a LEADER program aktualitásai, megvalósítása volt. ltt szó
esett a felkészítő napok menetéról, eddigi tapasztalatokról. Majd a program végén Dr. Mezei
Dávid agrár- és vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár beszélt a pályázati felhívásokkal
kapcsolatos határidókról, valam int a HACS-októl elvárt feladatokról.

. Helyi felhívások elkészítéséről szóló konzultáció (Kecskemét,2017 . május 26.)
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A felkészítő napon kb, 30 HACS képviseltette magát, amelynek köszönhetően elég tág
intervallumban lehetett hallani gyakorlati problémákról a pályázati felhívás elkészítése
kapcsán,
Fontos kérdés volt a felhívásokban elkülönülő jogcímekkel kapcsolatban, hogyan lehet
megvalósítani a tartalmi elkülönülést, miként lesznek a kifizetési kérelmek menetrendjei,
dokumentumai, hogy lesz az egykörös megvalósítás, amikor a sablonokban külön beszélnek
helyi támogatási kérelemről illetve támogatási kérelemról, mennytre fontos az elóleg, mi
legyen azüzleli tervben, probléma-e, ha nincs értékelése azúzleti terveknek.
A problémás kérdések leginkább abból fakadtak, hogy egyes problémákkal akkora találkoztak
elöször a kollégák.
A felkészítő nap mindenképp előnyös volt, hiszen sok kérdés megtárgyalásra került, illetve a
felmerüló problémákat is megtárgyalhatták, amijó alapja lehet egy késóbbi állásfog|alásnak.

. Hajdú-Bihar megyei LEADER Helyi Akciócsoportok megyei értekezlete (Debrecen, 20,17.
június 26.)

Az értekezlet célja volt a Hajdú-Bihar megyében megvalósuló VP-CLLD (LEADER) program
hatékonyságának növelése, a Helyi Akciócsoportok és a szakmai szervezetek találkozása,
különösképpen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály és a Magyar NemzetiVidéki Hálózat képviselőivel való találkozás.
A Helyi Akciócsoportok képviselói bemutatták eddigi tevékenységüket, tapasztalataikat, illetve
megpróbálták felvázolni a következő fél-egy év várható ütemezését (HFS megvalósítása,
2014-2020-as idószak), továbbá a megyei kistelepüléseinek legfontosabb problémáit, illetve
szándékukat, hogy ezeknek a településeknek megfeleló támogatást kívánnak nyújtani
projektjeikhez LEADER forrásból.
A rendezvény második részében a HACS-ok a helyi felhívásokkal és az aktuális kifizetési
kérelemmel kapcsolatos problémákat tárgyalták meg.

1.2. Helyi felhívás megjelenésének idópontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

A Munkaszervezet folyamatosan dolgozik a helyi felhívások kidolgozásán a birtokunkban lévó
tervezetek alapján. Amint a felhívási tervezetek véglegesítéséhez minden adott lesz (elvárások
tisztázása, kiválasztási eljárásrend tisztázása), rövid határidőn belül el tudjuk készíteni a végleges
változatot, amelyet megküldünk az lrányító Hatóságnak,

1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

A determináció miatti csökkentett forrás szükségessé tette a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)
módosítását, amelyet a Hortobágyi LEADER HACS közgyűlése 2017. március 21-i ülésén,
valamint a megküldést követően az lrányítő Hatóság is elfogadott, Utóbbi 2017. május 5_én kelt
levelében a módosított HFS-t véleményezte és a javítani valók között nem szerepeltette a
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fejlesztési forrás, valamint annak elosztásának módosítását, tehát a közgyűlése határozata
alapján azt már elfogadta.

1.4, A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

. LEADER Fórum (Balmazújváros,2017 , május 29.)

A fórumon főként az Egyesület tagjai vettek részt. A munkaszervezet vezetó ismertette a
LEADER aktualitásait. Ezen belül a pályázatokra vonatkozó aktuális időpontokról tájékoztatta
a résztvevőket, valamint bemutatta apályázati felhívás mintáját. Elmondta, hogy a felhívás a
Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) alapján készül. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a
munkaszervezet folyamatosan dolgozik a felhívások elkészítésén, illetve már több felhívás el
is készült és csak az lrányítő Hatóságra (lH) vár, hogy benyújthassa felülvizsgálatra, majd
jóváhagyást követöen megjelenhet. Továbbadta az lH aktuális állásfoglalását, mely szerint
tárgy év október 31. napjáig a felhívásoknak meg kelljelenniük. A résztvevók örömmel vették
tudomásul a folyamatok beindulását.
A LEADER aktualitásai után a munkaszervezet vezető ismertette a VP'19.3.'1-17 pályázati
felhívását, amely a Helyi Akciócsoportok részére térségek közötti és nemzetközi
együttműködést tartalmaz. A fórum résztvevőit az előbbiekből az elsó, azaz a térségek közötti
egyúttműködés érinti. lgény esetén a Hortobágyi LEADER HACS-csal, mint konzorcium
vezetóvel együttműködve adható be pályázat.

1.5, Egyéb,

,,nem releváns a beszámolási időszakban"

Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben
megvalósultak:

2.1. A helyi szereplók animálási, vagy egyéb célú képzése.

Jelen negyedévben is több potenciális pályázó érdeklódött a munkaszervezetnél a LEADER
pályázatok várható megjelenésének időpontjáról, valamint egyéb pályázati lehetóségekról. A
munkaszervezet a rendelkezésére álló információk alapján válaszolt, ezáltal segltve az
ügyfeleit.
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Több tagunk is, akik az illetékességi területünkön működnek, előre egyeztetett időpontban
személyesen keresték fel irodánkat. A találkozó cé\a olyan jövóbeni fejlesztési ötletek
átbeszélése volt, amely pontosításával illeszkedik majd a Helyi Fejlesztési Stratégiához.

llyen találkozók és egyeztetések lebonyolításakor a HACS eleget tesz animálási feladatainak.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

o LEADER Fórum (Balmazújváros,2017. május 29.)

A fórumon főként az Egyesület tagjai vettek részt. A munkaszervezet vezető ismertette a
LEADER aktualitásait. Ezen belül a pályázatokra vonatkozó aktuális idópontokról tájékoztatta
a résztvevőket, valamint bemutatta a pályázati felhívás mintáját. Elmondta, hogy a felhívás a
Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) alapján készül. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a
munkaszervezet folyamatosan dolgozik a felhívások elkészítésén, illetve már több felhívás el
is készült és csak az lrányító Hatóságra (lH) vár, hogy benyújthassa felülvizsgáIatra, majd
jóváhagyást követóen megje|enhet, Továbbadta az lH aktuális állásfoglalását, mely szerint
tárgy év október 3'1. napjáig a felhívásoknak meg kell jelenniük. A résztvevők örömmel vették
tudomásul a folyamatok beindulását.
A LEADER aktualitásai után a munkaszervezet vezető ismertette a VP í9.3.1-17 pályázati
felhívását, amely a Helyi Akciócsoportok részére térségek közötti és nemzetközi
együttműködést tartalmaz. A fórum résztvevőit az előbbiekből az első, azaz a térségek közötti
együttműködés érinti. lgény esetén a Hortobágyi LEADER HACS-csal, mint konzorcium
vezetóvel együttműködve adható be páIyázat.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

Tárgy év januárjában történt tisztségviselók megválasztását követően egy tagunk bejelentette
megszűnését. Tekintettel arra, hogy az említett tag az Egyesület működésében több tisztséget
(e|nökségi tag, alelnök, helyi bíráló bizottsági tag) is betöltött, tisztségeire új tagot kellett
választani. A tisztségválasztáshoz szükséges közgyűlési határozatképesség több alkalommal
sem volt meg, így a pozíció nyitva maradt, Ez az Egyesület működését, valamint a Bíróság
elótt folyamatban lévő változásbejegyzési eljárást nem érinti.

Ahogy már korábban is jeleztük, a HACS nevének és székhelyének módosítása folyamatban
van. A közeljövőben várható a bírósági bejegyzés, amelynek megtörténtét követően azonnali
jelzéssel él a HACS azlrányítő Hatóság felé.

Finanszírozás témájában lényeges, hogy a HACS az elsó működési forrás részletének
folyósítása előtt a tag önkormányzatoktól kapott kölcsönból fedezte működését. A támogatás
megérkezését követően, a kért és kapott kölcsönök visszafizetésre kerültek.
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2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése,
különös tekintettel a TO-ban szerepló indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

Jelen negyedévben a munkaszervezet továbbra is három fő főállásban - heti negyven órában

- dolgozó alkalmazottal kezdte meg működését. A munkavállalók a munkaszervezet vezető, a
munkaszervezet vezető-helyettes, valamint a pénzügyi referens pozíciókat töltik be.

Május hónap második felében a munkaszervezet pénzügyi referense - tekintettel arra, hogy
kismama - táppénzre ment, így a munkaszervezet aktív állományának már nem része.
Feladatai a munkaszervezet másik kettő tagjai között kerültek szétosztásra.

A HACS irodája a még 201S-ben engedélyezett helyszínen működik, nyitvatartását és
ügyfélfogadási idejét nem módosította (heti negyven órában nyitva tart és áll az ügyfelek
rendelkezésére). Az iroda három helyiségből áll, amely magába foglalja a munkaszervezet
vezetó irodáját, a munkaszervezet irodáját és egy előteret, amely megbeszéléseknek ad
otthont.
Az iroda a napi feladatok ellátásához szükséges irodai gépekkel (számítógép, nyomtató, fax,
scannel, fénymásoló, vezetékes telefon, mobil telefon) felszerelt, továbbá a szükséges
szolgáltatások, pl. : internet, áram, víz-, gázellátás, biztosítva vannak.

2.5. Egyéb.

,,nem releváns a beszámolási időszakban"

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelen!éti ív, valamint
minimum 1 darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

3.1.2017. május 29. Balmazújváros ,,LEADER Fórum" című rendezvény (melléklet)

Kelt.,. 2017 . július 13,

Készítette: Szeifertné dr. Dobi Katalin Margit, munkaszervezet vezetó
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