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Hortobágyi LEADER Egyesület

. - március 31. közötti időszak tevékenységérőI

í. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításáva! kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

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

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

A Hortobágyi LEADER Egyesület 2019.12.12-én jelentette meg két új LEADER helyi felhívását,

amelyekre eredetileg 2020.02,10,-2020.12.18. nap között lehetetttámogatási kérelmeket benyújtani.

Azonban 2020 decemberében módosításra kerültek ezek a felhívások, így jelenleg a támogatási

kérelmek 2021.12.20. napjáig nyújthatóak be, ha addig felfüggesztésre nem kerülnek. A módosítást
az lrány itó H atóság jóváhagyta.

AVP6-19.2.1.-45-5-19 kódszámú helyi felhívás az aktuális negyedévben módosításra került, és a
módosított felhívás hatályba is lépett.

Jelen beszámolási időszakban Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartottunk, az előzó évben benyújtott

támogatási kérelmek vonatkozásában. Az ülés eredményeképpen hat támogatási kérelem került
jóváhagyásra, támogatásra kiválasztásra, összesen 66.681 .927 Ftösszegben, ame|yból 21.830.140
Ft támogatás a VP6-19.2.1.-45-5-19 kódszámú helyi felhívás, míg 44.851.787 Ft támogatás a VP6-
19.2.1 .-45-6-19 kódszámú helyi felhívás terhére került lekötésre,
A helyi felhívások fe|függesztése az aktuális negyedévben még nem történt meg. Ennek oka, hogy

az élő felhívásokon rendelkezésre álló fejlesztési forrás teljes összege még nem került lekötésre. A
helyi felhívások iránti érdeklődés folyamatos, a munkaszervezet tagjai telefonon és személyesen is
tájékoztatást nyújtanak asz érdeklődők részére.

Jelen negyedévben egy újabb támogatási kérelem került a HACS-hoz benyújtásra. Továbbá a

naponta megküldött llER Adattári je|entések alapján több további támogatási kérelem került a
rendszerben mentésre mindkét élő helyi felhívás vonatkozásában. A beérkezett támogatási kérelem

ügyintézése folyamatos.

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

Elállás, visszamondás eddig hivatalosan nyolc esetben történt, amelyet jeleztűnkaz lrányító Hatóság
részére, Elektronikusan továbbiegy elállás került benyújtásra, azonban a HACS azt még nem bírálta
el, tekintettel arra, hogy nem rendelkezünk segédlettel arra vonatkozóan, amikor az ügyfél részére
előleg került kifizetésre és ezt követóen nyújtja be az elállást. Az elállás ügyintézésének menetéről
több információt hallottunk, de végleges megoldást, iránymutatást még nem kaptunk.
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decemberében az addig ügyintézett nyolc elállásból visszacsur9ó forrás egyeztetésre került az
lrányító Hatósággal, és a két élö helyi felhívásunkra átcsoportosításra került.

Aktuális negyedévben újabb elállás nem történt,

Jelenleg öt új támogatási kérelmet hoztak létre, és további négy támogatási kérelem van mentett

státuszban a felületen. Összességében az látható, hogy jelenleg megnövekedett az érdeklódés a
LEADER által kínált pályázati lehetőségek iránt.

Jelen beszámolási idöszakban - a HACS-hoz bejelentett mérföldkövek alapján - egy újabb

támogatott projekt te|jesü lt.

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

. Hajdú-Bihari megyei HACS értekezlet
(Debrecen, 2021 .02.03.)

Az értekezleten bemutatkozott az MNVH megyei felelóse, és tájékoztatta a HACS-okat a

Vidékfejlesztési Program keretében megjelenó új felhívásokról. Továbbá a megyei HACS-ok
egyeztettek az új támogatási kérelmek ügyintézése, valamint a mindennapos feladatok körében

felmerü lt kérdések vonatkozásában.

. Helyi Bíráló Bizottsági ülés
(online, 2021.03.04.)

b.+ h

Ssz.
Eredménymutató (indikátor)

meg nevezése (mértékegység)

HAGs
által

vállalt
célérték

Negyedév végéig

kedvezményezettek
általvállalt érték

(TO szerint)

ténylegesen
megvalósult érték

1. Létrehozott munkahelyek száma
(fő)

4 6 4

2. Rendezvényen részt
személyek száma (fó)

150 főlprojekt

1 50/30000 fő,

150/900 fő,

1 50/1 500-2000 fő,

150i500 fő,

150l4o0 fő,

15011767 fő

3. A megvalósított beruházás által
érintett lakosságszám (fó)

200 fólprojekt
200 íőna00 ft,
200 íő1100 fő
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6 támogatási kérelem került elóterjesztésre a HBB tagjai elé döntós végett. A HBB tagok

jóváhagyólag elfogadták, és támogatásra javasolták mind a hat támogatási kérelmet tartalmuk,
valamint az elért pontszámok alapján. A rangsort felállították. A munkaszervezet az ülést követően
az ügyintézői felületen átvezette a HBB döntését.

1.5. Egyéb.

Nem releváns a beszámolási időszakban.

2, Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokka! kapcsolatos
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 karakter}

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

2.1. A helyiszereplók animálási, vagy egyéb célú képzése.

Nem releváns a beszámolási időszakban.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

. Hajdú-Bihari megyei HACS értekezlet
(Debrecen, 2021,02.03,)

Az értekezleten bemutatkozott az MNVH megyei felelóse, és tájékoztatta a HACS-okat a
Vidékfejlesztési Program keretében megjelenó új felhívásokró]. Továbbá a megyei HACS-ok
egyeztettek az új támogatási kérelmek ügyintézése, valamint a mindennapos feladatok körében
felmerült kérdések vonatkozásában.
Jelen rendezvényhez kiküldetési díj kapcsolódik.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A Hortobágyi LEADER Egyesület megfelelóen múködik. Az iroda működik, a munkaszervezet tagjai
munkájukat ott látják el, egyelőre nem vált szükségessé a home office bevezetése.
Jelen beszámolási idószakban Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartottunk, ahol a beérkezett támogatási
kérelmek kerü ltek fel úlvizsg álatra, ran gsorolásra.

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 idószakban bekövetkezett változások.
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fö teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottal működik a munkaszervezet. Egy fó munkaszervezet

vezetö és egy fó kérelemkezelési- és vidékfejlesztési referens végzi a mindennapos munkát a HACS

munkaszervezetében. A munkaszervezet tagjainak munkaszerződése került módosításra, amely a

kifizetési kérelem me| együtt benyújtásra kerü lt.

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

rendelkezésérq). Az iroda három helyiségből áll, amely magába foglalja a munkaszervezet vezetó

iroáa.lat, a munkaszervezet irodáját és egy előteret, amely ügyfelek fogadására alkalmas.

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,

A járványügyi helyzetben továbbra is működik a személyes ügyfélfogadás, természetesen a

vonatkozó korlátozások, szabályok betartása mellett, azazügyfélfogadás esetében az orrot és szájat

eltakaró maszk használata kötelező az ügyfeleknek és a munkaszervezet tagjai részére egyaránt,

2.5. Egyéb,

. Egyeztetés
(Debrecen, 2021.01 .27 .)

Az Egyesület ügyvédjével került sor a megbeszélésre, amelynek célja a soron következó Helyi Bíráló

Bizottsági ülés megtartásának - a pandémiás helyzetre való tekintettel történő - egyeztetése (ülés

lehetséges formái, szabályai, szükséges dokumentumok).

Jelen tevékenységhez kiküldetési díj kapcsolódik,

3. Amennyiben a beszámo!óban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3ooo - maximum 6000 karakter teriedelmű szakmai összefoglaló, ielenléti Ív,

valamint minimum í darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

3.1. ,,Haidú-Bihar megyei HACS értekezlet" - Debrecen rendezvény (meghívÓ, jelenléti Ív,

fényképes beszámoló melléklet)

l,.l j Nts?af nl: LN{)K}ll";

Kelt.: 2021. március 31 .

Készítette: Szeifertné dr. Dobi Katalin Margit, munkaszervezet vezető
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