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i. kérjiik, xrutassa he a negyedévben a HFs rrtegl,a!ósitásával irapcsoiatos tevékenységeiiett {*rinímum

"' ;;; - *u"i*u*,, 6ü00 kara}rter}

i'l.í'iei,vifelhívásinegieienéséneki<iőpontjai,aheiyi,:T"9Tu,,iiéreiinekbenyújtásiéselienőrzési,
vaiamint é*é;;;i:;"kaszaibar, végzettievék*nységek,oenrutarása,

Ationobágyi LEADER"Egyi,^*,::: ;,.j3_,_.i;1l]ijTffiil:iffi,:3-:l;.'i ;T}xr|jH
.."u.rr'.= lozo,oz, u o,-232ü,1,7,18, ;,i3p x_c

cecenrberében nródosításra kerültek.r.t " 
i.ini"asok, 1gY jelenieg a tárnogatási kéreinek 2a2" '"2'2c' iia,jalg

nyújthatóak b.. lru uJaig feifuggesztéso *.* *,ouinek, 
"Á 

módosit ást, az írányitó iiatóság jóváhag,l"ta,

A he11,! felhivások íel{ggesztés e az ekttái-isneg,rledérlben rnég nen történt neg, En az indckoiia, hogi ::z

elnrúit hónapokban az .iailauou_ íniatt vis3;;;r--r-.'g" ta*ogutások, vaianrint az aktuális Íteg'vedévb.Í rneg;iéii

piusz iorás tetotese vege:t továbbra * "ri-* 
,i-ogatási kéreinek beérkezését. Jeienieg is van niég oi'val'

iigyiél, aki jeiezre benlT-rjtási szátdékát, 
n \.ál^:llazőnesvedévben tiei_vi Bíráió Bizottsági útást

A beérkezett tárnogatási kéieimek ttiál,ataiciyamatos, A köveikező negyedévben tiei,vi Bírl

;:,íx:.,r, i.eihívásot rcna:k,;zlsao;n lcir:fiatJs lájéiolalav 
.r_r:^:l..:.;..^,"^* 

es sz:rr",ille>cr is :z

érdeklődök részére,Jeien negyecévben - a *rár'oent iévő,lrat támogaiás-i kéreienr n:eiié - rcvábbi eg,

támogatási kérelem kerüit ber:_vrljtásra Egyesület,jrkhöz, így összesen 6-1 ,-i,73,69ű Fl támogatási igen;,

realizáiódott. hz előzőnegyedévben ,ouiJátoaor ósszegnél azéit kevesebb, nrer1 a hián-v;ótlás kikültiéset

követőenkettenisvisszavontáktái:rogatásikérelmüket.Visszavonásokakéntazönerőösszegénekhiányát
jelöitékrteg,anretryhiányaparrdémiamiatikiesenbevételbőtraiakuir.

i.2. A IiFS lejlesztési icrrások .,e\!:,asznáiásának nl"cmol követéséve] kapcsolatcs inicnrációk,

Eiáiiás, visszamondás eticig hivaraiosan r:ycic eserbel iörténr, ar.rei.vet jeieznink azirár4'!,:Ó iiatÓság iészéle,

Akti;áiis negyedévben újabb eiáiiás ne.n töfiért. Fzek áltai ieiszabad,.rlÓ lejiesnési lcrás Összege:

Fro.iekt azonosító Tárrroga§ás összege (F'i}

1,925s396€2 i 999 992

19437231ü4 i űa6 45i
1,9',42J8422 6 358 322

1946828248 9 999 999

194691a952 9 483 913

':9469ili99 9 932 229

',922',784ü6 9 954 942
1,9222!,5i23

Összesen (Ft)

9 999 941
,?r/Z/&,ka*///,*/8z/:*/@?,
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alcual;tasot, valarnint a tá;r:cgaiási

iapcsclrios rérdések is,

Árértekezleten a HACS-okon kivül részt vette k azbányitőHatóság és a MagYar Nemzeti vidékíTLiiózai

kiküidöti rrj Tánogatói Ckiiaick, egl,éb
a HACS-ok_ ;núködése, a kiKüiootL u,} j ciirux

t.l,-,l*>1l ."oovzlósítása során ielrnerüiő ügyialézési ieiaóatckkai
káreirnek negvaiósítása

c LEADER T'ájékoztató Fórurn

(online, 2020,I2,2l,}

Az Egyesülettel kapcsotratos aktualitások mellett isniertetésre kerültek a helyi felhívásokban történő

nródosítások is. Lehetóség voit kérdésfett.oerr., u*"ty *or* azgn*alivéúasztkaPhattak az ErdeklŐdÖk'

A pandémiás hetryzet *Tur, *.guurorltari prouie*ái. i, a,b.r"Ólésre kerÜltek' kiemelten az esetlegesen

eirnaradó rendezvények problernatikájll-ui TT;;;goldási 
lehetőségeit' A fórum iémái között szerePeltek

.U* -*r" páLy ázatiaktualitások (GINOF- 1,2, 9) is,

1.5. Egyéb.

További rendezvények a pandémia miatt nem kerültek megvalósításra. Azonban az aktuális negYedévben is

volt személyes ügyfélfogadás keretében - r.rr,,ur".**en a vo*atko ző juvánY'lgYi szabálYok betartása mellett

- táj éka rtaás nyúj tása Ű eW n,ly, feihívások vonatkozás áb an,

Kériük,mutassatreanegyedévbenanrűködésiésanirnációsfeladatokkalkapcsolatcstevékenységeket!
1nninirnurn 3000 - rnaxírnum 60Sü karakter}

2.1. A helyi szereplők antmálási,vagy egyéb célűképzése,

'{zatr<tuálisnegyedévbenegytájékozÍatófórurnottartottunkonlirieformában,aholnemcsakahelyi
felhívásokróikaptaktájékortaástazérdeklődÖk,hanemi4pá\yazatilehetőségekisemlítésrekerÚliek,
valamint az elnyerípro3et<tet< megvalósítása során fetmerúiő kérdésekre is válaszoitunk,

A HAcs folyamatosan tájékaztafraaz illetékességi területéhez :Érrtozőkat a jelen időszak aiatt megjelenő új

pályázatt lehetőségekről honlapjan ós közösségi oldalán keresztül, Továbbá telefonos és szeméiyes

megkeresésekre is válaszolt, és segítette a helyieket a HACS murrkaszervezete,

2.2. A helyi táiékoztatő rendezvények tartása,

o LEADER Tájékoztató Fórum
(online, 2020.12,21.}

,4z Egyesülettel kapcsolatos aktualitások mellett ismertetésre kerültek a helyi felhívásokban iörténő

módosítások is. Lehetőség vclt kérdésfeltevésre, ameiy során azonnaliváIasztkaPhafiak az ErdektődÖk,

EuíóPai ünió
Európai MeZóqazdn5á9i
V déiíellesxési Alap

MVH Rsz.: 1008629690 MVH Rsz.: 1008629690
b.:3a444721O5 la,: 3198408292

"Elszámoló bizonylat 'ElszáITpló bizonylat
támogatás elszámolására támogatás elszánolására

benyúitásra került," benyújtásra kerult."
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A pandémiás helyzet. miatt megvalósítási problérnák is átbeszétrésre kerüitek' kiemelten az esetlegesen

eimaradó íendezvényeK problemátikaja,, e* -our. *.*rauri lehetőségeit. o tu** ténrái kÖzÖtt szerePeltek

mé g e gyéb pály ázat\at<tualitasot (GINOP- 1,2, 9) is,

2.3. A HACS működésével kapcsolaios aktualitások, változások bernutatása,

AHortobágyiI-EADE,REgyesiiletmegfelelőenmúködik.AzEgyesület202CI.06.04.napjantartottKözgy{ílés
áltai elfogadott arupr"urró *ódosítást, .*.rYráir"oió bejegyző ,egr:,éurárgy óv augusxusában megkaPtuk'

A szervezetre vonatk;;;;; ubőlyzatok*oa"rioáuao"t 
re*esztttet vaglTrnk o1Yan helYzetre' anrelY atavasz

íolyamán alakult ki,

tsn.etargyévutolsóhónapjábansziiLi<ségisvolt.DeezamunkavégzésiformasemakadályoztaazBgyesúlet
,nunkurzeru"zetének munkavégzését,

z.4. Azkodaes a munkasz e*ezetfenntartásávatr kapcsolatos kötelezettségek teljesítése' kiiiönös tekintettel

a To_ban szereplő ürdikátoroknak d;*;;;: 
-,'ztrodaru 

éslvagy a munkaszervezeü'e vonatkozőana

beszámolási idászakban bekövetkezett változások,

Az érintett negyedévben a munkaszerv ezetlétszátmában,tagaíkörében 
további változás nem tÖrtént' Ketlő

fő tetrjes munkaidőben dolgozó alkalmazottai múködik a munkaszerv ezet.EgY fő munkaszervezetvez?'tő és

egy fő kéretremkezelésil és üdekfejtesxesi referens végzi a mindennapos munkát a tlAcs

TT}ffiT["r:fii_nes videkfejlesztési referens 1tatátozatt idejű munkaszerződésének lejárta elŐtt 2020

decemberében módosításra került, arnely így ..áthatátazatlan idejűvé váit'

A HACS irodája amég2015-ben engedélye ze1thexyszinen múködik, nyitva-tartását és ÜgyfélÍogadási idejét

nem módosította (heti negyven órában nyitva tart és ál1 az ügyfelek rendelkezésére), Az iroda harom

heiyiségből átl, amely rnagábafoglalja a *unkasreru ezet vezrÁő irodqát, a munkaszervezet irodájái és egy

előteret, ameiy ügyfelek fogadására alkalmas,

Az iroda a napi feladatok ellátáslhaz szükséges irodai gépekkel (számítógép, nyomtatÓ, fax, scanne1,

fénymásoló, vezetékes telefon, mobil telefon) feiszereit, továbbá a sziikséges szolgáltaÍások, P1,: intenret,

ár am, v íz-, gázellátás, bizto sitv a vannak,

A járványügyi hexyzetben továbbra is működik a szeméiyes ügyfélfogadás, természetesen a vonatkozó

korlátozások, szab,áIyok betartása mellett, azaz igyfé|fagadás esetében a maszk hasmálata kÖtelező az

ügyfeleknek és a munkaszewezettagjai részére egyaránt,

/ \ + §\/pn

,,hem rclevárls a beszúrno!ási időszakban""

MVH Rsz.: 10086296§0
la.:30444721Q5

"Elszámoló bizonyiat
támogatás el számol ásáre

benyújtásra kerí)lt "
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"Elszámoló bizonylat
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3. Anrennyiben a lreszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra' rninamurn 30s0 -

wraxinrurn 6000 k";;;; terjedelm{í ,";;;;;.""efogla!ó, j"k;;i;;' vaümint ÍniniíÍruíi 1 daralr -

;;;r*-* 5 darab fotó csatoiása szükséges,

3.1.,,Régiósértekezlet,o-onlinerendezvényfielenlétiív,meghívó,beszámotómeliéklet)

3.2.',},EADERTájékoztatóFórum,,-onlinerendezvényfieienlétiív'meghívó,fényképesbeszfunoló
rnelléklet)

Kelt.: Balrnazújváros, 2a2l, január 4,

Készítette: Szeifertné dr, Dobi Kataiin Margit, munkaszerve zelvezeiő

MVH Rsz: 10ü8629690
la. 3044472105

"Elszámoló bizonylat
tamogatás elszá moIasára

benyrijtásra kerí l+ ,I
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"Elszámoló bizonylat
támogatás elszámolására
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