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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
a Hortobágyi LEADER Egyesület

2020.évjúlius01.-s'eptember30.közöttiidőszaktevékenységéről

l.Kérjük,mutassatreanegyedévbenaHFSmegvalósításávalkapcsolatostevékenységeket!(minimum
3000 - maximum 6000 karakter)

Válaszábantérjenkiminimumaza|ábbitevékenységekkÖzülazoka,amelyekanegyedévbenmegvalósultak:

1.1.Helyifelhívásmegjelenésénekidőpontjai'ahelyitámogatásikérelmekbenyújtásiésellenőrzési,
valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása,

AHortobágyiLEADEREgyesület2019'12.12.énjelentettemegkétújLEADERhelyifelhívását,amelyekre
2020.02.10._2020.12.18. nap között lehet támogaiási kérelmeket benyújtani, ha addig felfiiggesztésre nem

kerülnek. A felfiiggesztés még nem történt *.g,-to az indokolja, hogy azelmúlt hónapokban több elállást is

kérelmeztek az ügyfelek, így a vissza"ru.gi,ároogatások lekfiése végett továbbra is várjuk támogatási

kérelmek beérkezését. Jelenleg is van mei olyan tigyfél, aki jeleáe uenlijtás] s]u:,*u* A beérkezett

támogatási kérelmek bírá|atafolyanatos, u,onban a további lépésekhez szükséges a visszacsurgó fonások

hozzánktörténővisszakönyvelésénekegyeztetésean-rrakérdekében,hogyfeleslegesennekerüljönelutasításra
támogatásikérelem.AzegyeztetésjelenlegfolyamatbanYanazlrányítóHatóságilletékeskol|égájával'
Azélőhelyit.elhívásorvo,'utko'ásábanfolyamatostájékoztatástnyújtunktelefononésszemélyesenisaz

érdeklődökrészére.Jelennegyedévben-amálrbentlévóhattámogatásikérelemmellé-továbbikettó
támogatási kérelem került benyújtásra Egyesületünkhöz, így összesen 82,896,162 Ft támogatási igény

realizálódott.

1.2. A HFs fejlesáési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos infornrációk,

Elállás, visszamondás eddig hivatalosan nyolc esetben történt, ketíő az aktuális negyedévben' amelyet

jeleztünk azlrányitőHatósál részére. Ezek álta1 t,elszabaduló fej1es,1ési forrás összege:
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Projekt azonosíó Tiámogatás összege (Ft)

|925939662 1 999 992

|943,723104
,7 006 451

1914278422 6 358 322

|946828248 9 999 999

19469l0952 9 483 973

19469l1,799 9 93zz29

l922I,78406 9 954 942

1922746l23
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Összesen (Ft):

9 99994l
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Elektronikusantovábbiegyeláiláskerültbenyújtásra,azonbanaHACSaztmégnenrbíráltael,tekintettelarra,
hogy nem rendelkezünkí.geotettet ana vonatkozóan, amikor az ügyfél részére előleg keriilt kifizetésre és ezt

követően n;,újtja be az elálúst, Ezt a még nem rigyintázefi elállást is számolva jelenleg összesen'4,292,55l Ft

támogaíási összeg visszacsurgásáról van tudomásunk,

AmeghirdetettkétújpályázatifelhívásunkfejlesztésiforrásösszegeöSSZeSen:49.958.327FÍ

A beadott támogatási kérelmekben igényelt támogatáSi öSSZeg 17o/o_a az elállással visszacsurgó támogatási

összeggel megnövelt összes forrásnak. Ahhoz, t og} u visszacsurgó 64.735.84g Ft összeget átcsoportosíthassuk

a jelenlegi felhívásokra, várjuk az Irányító Hatóságtól a segédlet megküldését,

Jelenlegmégnemkerültújabbtámogatásikérelem.rögzítésreafeliileten,azonbankettőügyfélisjelzett
részünkre, hogy előkés zitis alan ál1 a támogatási kérelme, összességében az-látható, hogy jelenleg

megnövekedettazérdeklódésaLEADERáltalkínáltpályázatilehetőségekiránt.

1.3. A HFS_ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalÓsult értékei,

Negyedév végéig

Eredménym utató (indikátor)

megnevezése (mértékegység)

Létrehozott munkahelyek száma (fő)
l 50/30000 fő.

150/900 fó,

150/1500-2000 fő,

150/500 fő, 150i400

fő.

150 főlprojektRendezvényen részt vett személyek

száma (fo)

Á- -egvalósított beruházás által

érintett lakosságszám (fő)

1.4. A helyi félhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása,

, Régiós értekezlet
(Kaba, 2020.09.30.)

A régiós értekezleten a HAcs_okon kívül résá vettek az Irányító Hatóság és a közreműködő szervezet

képviselói.AzértekezlettémáiközöttszerepetaHACS-okműködése,valamintatámogatásikérelmek
megvalósításasoránÍbtmerülóügyintézésifeladatokkalkapcsolatoskérdésekis.

1.5. Egyéb.
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. Projektátadórendezvény
(Hortobágy. 2020,08, 1 4,)

Hortobágy kincse kft. általunk elnyert projektje megvalósult, amellyel kapcsolatban ünnepélyes átadó

rendezvényt szerveztek, ahová a HACS is meghívást kapott,

2. kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket!

(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

Yá|aszábantédenkiminintumazalábbitevékenységekközülazo&a,amelyekanegyedévbenmegvalósultak:

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

Apandémiamiattrendezvényeknernkerültekmegtartásra.AzonbanaHACSfolyarnatosanÍá.iékoztaxaaz
illetékességiterületébeztartozókatajelenidőszakalattmeg|elenőűjpályázaÍilehetóségekrőlhonlapjánés
közösségi oldalán kereslül. Továbbá telefonos megkeresésekre is válaszolt. és segítette a helyieket a HAcs

munkaszervezete.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvénvek tartása,

Jelenlegipandémiáshelyzetrevalótekintettelrendezvényeknemkerültekmegtartásra.

2,3.AHACSműködésévelkapcsolatosaktualitások,változásokbemutatása.

AHortobágyiLEADEREgyesületnregfelelőenműködik.AzEgyesület2020.06.04.napjántaftottKöZgyúléS
álta' elfogadott Alapszabály rnódosítást, arnelyről szóló bejegyző végzést tárgY év augusztusában rnegkaPtuk'

A szervezetre vonatkozó szabályzatok módositásával felkészültek vagyunk olyan helyzetre, amely atavasz

folyamánalakultki.Ezáltalamennyibenhasonlóhelyzetlenneajövőben,azEgyesületfolyanratos
munkavégzését nem akadályozná,

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, kÜlÖnÖs tekintettel

a To_ban szereplő indikátoroknak megfelelóen, Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a

beszámolási időszakban bekövetkezett változások,

Az érintett negyedévben a munkaszerv ezetlétszámában, tagjai körében további változás nem tÖftént, Kettő

fő teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottal mtiködik a munkaszerv ezet. Egy fő munkaszervezet vezető és

egy fő kérelemkezelési_ és vidékfejlesztési referens végzi a mindennapos munkát a HAcs

munkaszervezetében.
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A HACS irodája a még 2015_ben engedélyezett heiyszínen nűködik, nyitva_tartását és ügyfélfogadási idejét

nemmÓdosítona(hetinegyvenórábannyituutu,tésállazügyfelekrendelkezésére).Azirodahárom
helyiségbőláll,amelymagábafbglaljaa.munkaszervezetYezetőirodáját,amunkaszervezetirodájatésegy
elOieret, amely ügyfelek fogadására alkalmas,

Az iroda a napi feladatok ellátásához szükséges irodai gépekkel (számítógép, nyomtató, í-ax, scannel^

fénymásoló, vezetékes telefon. mobil te]efon; álszerelt, továbbá a szÜkséges szolgáltatások' Pl': internet'

áram. viz-. gázellátás, binosítva vannak,

Ajárványügyihelyzetbentovábbraismúködikaszemélyesügyfélfogadás^természetesenavonatkozó
korlátozásokbetartásamellett,azazügyfélfogadásesetébenamaszkhasználatakötelezőazügyfeleknekés
a mut,tkaszerv ezet agai részére egyaránt,

2.5. Egyéb.

,,Nem relevúns a beszdmolási itlőszakban"'

3.Amennyibenabeszámolóbanszereplőidőszaksoránrendezvénykerültmegtartásra,minimum3000-
maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum l daralr _

maximum 5 darab fotó csatolása szükséges,

rí1FT-rh

,,Proiektátadórendezvény''-Hortobágyrendezvényfielenlétiív,meghívó,fényképesbeszámoló
melléktet)

,,Régiósértekezlet,,.Kabarendezvényfielenlétiív.meghívó,fényképesbeszárnolómelléklet)

Kelt.: Balmazúj váras,ZOZa. szeptember 30,

Készítette: Szeifertrré dr. Dobi Katalin Margit, munkaszervezet vezető

}tortobágyi
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LEADER Egyes_ületó .,\
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