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Nncynnnvps BEszÁvror,ó
a Hortobágyi LEADER Egyesület

2020. év április 01. - június 30, időszak tevékenységéről

1. kériük, mutassa be a negyedévben a HFs megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!

(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

yálaszábantérjen ki minimum az a|ábbi tevékenységek közül azol<ta, amelyek a negyedévben

megvalósultak:

1.1.Helyifelhívásmegielenésénekidőpontjai,ahelyitámogatásikérelmekbenyújtásiés
ellenórzési, valamint értékelési szakaszaiban v égzeít,tevékenységek bemutatása,

AHortobágyiLEADEREgyesület20l9.1z.l2-énjelentettemegkétújLEADERhelyifelhívását'
amelyekre2020.02,10.-2020.12.1,8.napközöttlehettámogatásikérelmeketbenyújtani,haaddig
felfi.iggesztésrenemkerülnek.AfelfiiggesztéseketjúliusraiewezzÚk,mivelmégvanolyanügyfél,
aki je|eztebenyújási szándékátt, illetvJ az elállás miatt keletkezett további fonásokat figyelembe

véve a lekötött tamogatás kb. 98%-os. Folyamatos elbírálást alkalmazunk az igYintézésben' ÍgY

februárvégétőlmárügyintézésreiskerültekatámogatásikérelmeket,amelyekátadásrakerülteka
rendszerben . Atavaszfolyamán beköszöntő j árványhelyzetre tekintettel a hiánypótlási felszÓlÍások

nemkerültekkiküldésre,hiszenaziigyfeletneknehézségetokozottvolnaadokumentumok
határidőben történó pótlása, Nemcsak a jarvanyrret yzet,hanemaz OTMR adatok, és az akaÉlis kkv

nyilatkozatok hiánya is nehezíti, lassítja az igyintézést. Az említett dokumentumok sok esetben az

ügyintézés megkezdését követő több hónap elieltével érhetőek csak el azadoltrendszerekben (IIER,

adatmegosztó r.itiilo Így a hiánypótlási felszólítást nem tudjuk kiküldeni, hiszen ezen

dokumentumok is a részétképeznék,

I.2. A t{FS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk,

A meghirdetett kétűj pályazati felhívásunk fejlesztési forrásösszege összesen: 49 958 327 Ft

Elállás, visszamondás eddig hivatalosan hat esetben történt, négy az aktuális negyedévben, amelyet

jelezttink azlrányítőHatóság részéte.Ezekáltal felszabaduló fejlesáési forrás Összege:

A beadott támogatási kérelmekben igényelt tamogatási összeg 98oÁ,a az elállással visszacsurgó

támogaási összeggel megnövelt összes forrásnak. Ahhoz, hogy a visszacsurgó 44780966 Ft

összeget átcsoportosíthassuk a jelenlegi felhívásokra, várjuk az lrányitő Hatóságtól a segédlet

megküldését.
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Jelenleg további négy támogatási kérelem kerüit rögzítésre azelektronikus felületen' azonban ezek

még nem kerültek benyűjtásra. Ezek benyújtását kávetően a támogatási igény meghaladja majd a

100%-ot, Összességében lenne még igénl:fejlesztési fonásra az illetékességi területünkön, Az

látható, hogy jelenleg megnövek edett azeroetttoaes a LEADE,R által kínált pály_ázati lehetőségek

iránt.

i,3. A HFS_ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalÓsult értékei,

,?)ai&/@/p/k :&.,;í,/: á:

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsoiatos rendezvények bemutatása.

. Hajdú-Bihar megyei HACS Értekezlet
(Debrecen, 2020.06. 1 1.)

A megyei értekezleten a megjelerrtek a VB ügyintézésse l kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg,

valamint a megjelentetni kívánt új helyi íelhívások kérdései kerüliek áúekintésre. A négy megyei
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Negyedév végéig

Eredménymutató (indilcítor)
megnevezése (mértékegység)

kedvezményezettek
által vállatt érték

(TO szerint)

Létr ehozott munkahelyek száma

150/30000 fő,

150/900 fó,

150/1500-2000 fő,

150/500 fó,

l50/400 fő,

150 főlprojektRendezvényen Észt vett

személyek száma (fő)

200 főlprojektA megvalósított beruhéaás által

érintett lakosságszám (fő)
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HACS közül, egyelóre egynek (Hortobágyi LEADER

felhívása.

1.5. E,gyéb.

A veszélyhelyzet miatt több rendezvény elnraradt,

Kérjük, mutassa

tevékenységeket!

Válaszában térjen

megvalósultak:

Egyesület) vannak meghirdetett új helyi

beanegyedévbenaurűködésiésanimációsfeladatokkalkapcsolatos
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

ki minimum az aiábbi tevékenységek közül azol<ra, amelyek a negyedévben

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

A veszélyhe lyzet miattrendezvények nem kerüitek megtartásra, Azonban a HAcs folyamatosan

ájékortaftaaz illetékességi területéhez taftozőkat a jelen időszak alatt megjelenó Új Pá|Yázati

lehetőségekról honlapján és közösségi oldalán keresztül, Továbbá telefonos megkeresésekre is

válaszolt, és segítette a helyieket a i]ACS munkaszervezete,

2.2. A lrelyi tájékoztatő rendezvétryek tartása,

A veszélyhelyzet miatt rendezvény taftásanem voit lehetséges,

2.3. A HACS működéséveI kapcsolatos aktuaiitások, változások bemutatása.

A Hortobágyi LEADER Egyesüiet megfelelőerr működik. Az Egyesület 2020.06,04. naPján tartott

Felügyelő Bizottsági ülést, Elnökségi ülést és Közgyűlést. Az üiéseken megíárgyalásra és

elfogadásra került a 2019. évi inérlegbeszámoló. Továbbá a2O2a. évi kÖltségvetés is elfogadásra

került. Módosításra került az Egyesület Aiapszabálya, Szervezeti- és MŰködési SzabáIYzata,

valamint a Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendje. A módosítások a veszélyhelyzeíre reagáltak, hogY

amennyiben a jövőben hasonló hely,zet előáll, akkor azt tudjuk kezelni. A szabályzatokba ElnÖkség

és Közgyűlés esetén rögzítésre került az írásbeli döntéshozatal iehetősége, valamint a Helyi BÍrálÓ

Bizottság esetében a konferencia ülés szabáiyai. A Szervezeti- és Működési szabálYzaíban

rőgzítésre került a távmunka i]lene a honre office lelretősége, és aktualizálásra kerültek a

munkaszervezeti munkakörök és a hozzá tartoző feladatok.
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megfelelően Az irodára és/vagy a

munkaszery ezetfevonatkozóalr ua"r)Álasi idószakban Lrekövetkezett változások,

Az érintett negyedévben a munkas zervezetléiszámában, tagjai körében több változás is tÖrtént'

összességéb"n "t*onJnató, 
hog;- z ro t.r;., munkaidőben doigozo alkalmazottal műkÖdik a

munkaszerrr ezet. Egyfó munkaszervezet vezető és egy fó kéreiemkezelési_ és vidékfejlesztési

referens végzi a*inO,nnupos murrkát a F1ACS munkaszervezetében,

A munkaszervezetben személyi váitozások következtek be, csige Balázsnak, a korábbi

munkaszervezet vezetőnek, a tnunkavis zonya 2a20, máju: 8 napjával _ magánéletében

bekövetkezó változások miatt _ nregszűnt u uacs_nal, 2a20, május 9, napjától ismételten

(z015.11.01.és2011.11.13.közöttszülésiszabadságaelőttbetöltöÉeeztapozíciót)Szeifertnédr.
Dobi Katalin Margit lett a munkaszervezetvezető,

A pénzügyi ref-erens, Szilágyi Rita az éves szabadságának kivétele után, május 26, napjátől

terhességére való tekintettel táppéirzre ment, illetve 2020,06,11, napjátó1 CSED-en van,

Ahhoz, hogy a HACS teljesíteni tudja a To_ban foglaltakat, bővíteni kellett a munkaszen,ezet

létszámát. igy 2020.0a,27. napjátől új munkavállaió lett a munkaszervezetnél Szepesi Zsaneíí

személyében, aki kérelemkezelési_ és vidékfejlesztési referens munkaköfi tölti be,

A HACS irodája a még 2015_ben engedélyezett heiyszínen működik, nyitva_tartását és

ügyfélfogadási idejét nem módosította (heti negyven órában nvitva tar1 és áII az üg,vfelek

rendelkezés ére). Aziroda három iiei5,iségbői áli, amei_v magába foglalja a munkaszervezet vezető

irodáját, a munkaszerv ezet trod,ájátés egy előteret, amely üg,vfelek fogadására alkaimas,

Az lroda a napi feladatok ellátásához szükséges irodai gépekkei (számítógép. nyomtató, fax.

scannel, fénymásoló, vezetékes telefon, mobi1 telefon) felszerelt, továbbá a szÜkséges

szolgáltatások, pl.: intern et, áram, víz_, gázellátás, biztosítr,,a vannak.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az iroda a szeméiyes ügyfélfogadást átmenetileg

felfuggesztette, az üg_vfélfogadási időben vezetékes telefonon, rnobilon és e-mailben nYÚjtott

segítséget az ügyfelek számára. A veszélyhelyzethivatalos feioldását (2020.06.20,) követóen az

ügyfélfogadási rendet visszaállítottuk. így már személyesen is áilunk az ügyfelek rendelkezésére.

Az ügyfélfogadási rend visszaállításáról tájékoztattuk a tagokat, kedvezrnényezetteket elektronikus

úton, valamint a honlapunkon és a közösségi oldalunkon is közzétettük a hírt, Így biáosítva annak

széles körben való megismerhetőségét.

2.5. Egyéb.

,,Nem releváns et beszámolási. ídőszakban""
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minimum 1 darab - -u*i-orn 5 darab fotó csatolása szükséges,

3.1. ,,Hajdú_Bihar megyei HACS Értekezlet _ Balmazújváros," címú rendezvény fielenléti ív,

*" jnilrO, fényképes beszámoló meliékiet)

Kelt.: Balmazűjváros, 2020, június 30,

Készítette: Szeifertné dr, Dobi Katalin Margit, munkaszervezet vezető

Hortobágyi
LEADER Egyesület
4060 Balmazülvaros Dozsa Gy r, 3

Adoszam, 1 828561 1,1 JJJ
2,
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