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12a21. *,vjúlius §t, - ezeptember 30, közötti idószak tevékenységéró!

1.2, A HFS fejlesztési források felhasználásának nycmon követésével kapcso!atos infornráciÓk,

Elállás, visszarnondás eddig hivatalosan 9 eseiben történt. amelyek ügyintézését a HACS a segédlet

szerint elvégezte, és jeleztük az lrányító Hatóság felé is" További egy eiállás kerÜlt benYÚjtásra.

amelynek úgyintézésát a segódlet alapján a HAC§ elvégezte, azonban az Ügyfél részére elóleg

került kifizetósre (Frojekt azonosíió, 194371B735, Támogatás ősszege: 9,556.702 Ft). Jelenleg

részfolyamat ügyiniózés alatt áli állapotban van a kéreiem, amennyiben Támogatási jogviszonYtól

e|állt állapotba kerül, úgy iudjuk kezdeményezni a íorrásátcsoportosítást az lrányító HatÓság felé.

2CI20. decemberében az addig ügyintézeit nyolc elállásbó| visszacsurgÓ Íorrás egyeztetésre kerúlt

azirányító Haiósággal, és a két éio heiyi feihívásui-ikia áicsopoi,iosÍiásra ke,üii

Aktuáiis negyedévben egy elállás történt .Ez által a íelszabaduló fejlesztésiforrás összege:
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NEGYEDÉVE§ BESZÁMOLÓ

a Hortobágyi LEADER Egyesület

1, kérjük, mutassa be a negyedévben a HFs megvalósitásával kapcsolatos tevékenységeket!

' 
i;;;il"* 3000 - maximurn 6000 karakter}

Válaszábantérjenkiminimumazatábbitevákenységekközülazokra'amelyekanegyedávben
megvalósultak:

1.1'HetyiíelhívásmegjelenésénekidÓpontjai'a'h*iyi,támogatásikárelmekbenyújiásiés
ellenórzést, valamint értéketási .ruxá*r,iIun végzett tevékenyságek bemutatása,

A Hortobágyi LEADÉR, Egyesület 2019.1 ,.'2-énjelentetie meg két Új LEADER helYi felhívását'

amelyekre eredetileg 2a2o.a2.1a, zozo|.lz-l*. nap xorott ter'eietitamogatási kére|meket benYÚltani

Azonban 2020 decJmberében módosításra kerültek *r"x 
" 

t"inivasJt< így 1elenieg a támogatási

kérelmek 2ű21.12.2a.napjáig nyú;tnatóJrt J" na addig fetfügg*rir"uru nem kerülnek, A mÓdosítást

az ilányító Haióság jóváhagyia,

A helyi felhívások felfüggesztése az aktuális negyedévben még nem törtánt meg Ennek oka hogy

az éló feihívásokon rendelkezésr* arrolálresztáJitorrás tetjes Jsszege még nem kerúlt lekötásre' A

helyi felhívások iránti érdek|ődés totyamatos, a munkaszervezet tagjai telefonon és személyesen is

tájákoztatást nyújtanak az árdekiódők részére,

JelennegyedévbenkettóújabbtámogatásikérelemérkezettaHACS-hozbenyúltásraTovábbáa
naponta megkütdött IlER Adattárileteitesex aiapján több iámogatási kérelem kerúlt a rendszerben

mentésre, a VP6-19.2.1.-45-5-19, valamint a VP6-.19.2.1,-45-6-19 kódszámú helyi felhívás

vonaikozásában is. A beérkezett támogatási káreiem Ügyintézése folyamatos.

Egyesúletünk az aktuális negyedévben új felhívást tervezett, a közös sablon aiapján, amelyet az

irányító Hatóság részére is megküldtúnk áttekintésre,
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A feiszabaduló íorást át kívánjuk c§oportosíiani a rnár meglévó felhívásainkra, amelY egYeztetés

alatt áil az lrányító Hatósággal,

Jelenleg net uj tamogatasl kerelmet noztak let,re, es tovabDl net tamogatasl kerelem van mentett

státuszban a felületen. összességáben az tainato, hogy jelenleg megnövekedeti az érdeklódés a

LEADER által kínátt pályázaii lehetóségek iránt,

Jelen beszámoiási idószakban - a HAcs-hoz bejelentett mérföldkövek alapján - egy újabb

tán:ogat"ott pl+jekt !e!;esúlt,

1'3AHFS.benszereplÓeredménymUtatókjelennegyedévvégéigmegvalósultértékei

150i30000 fő,

,150 fólprojekt

150i900 fó,

150/1500-2000 ló,
,150/500 íó
1501400 fő,
4 C^!4aEa !A
iJv, li Vl lv

1-4,Ahelyifelhivásokkalkapcsolatosrendeevényekbemutatása'

e Egyeztetés, Polgár
(Hortobágy, 2a2l.a7,a7 .)

Az egyezietes cálja uj helyi felhívás tervezése miatt volt szúkseges. A targyalason polgár varos

u*r",iint úlszentmargita Község polgármestere is részi vett, A települési vezetők elmondták jÖv"Őbeni

fejlesztési terveiket, és ezek megvalósításához kártek segítséget. Tájékoztattuk Óket az Új helYi

feihívásról, ameiy tervezás alatt állt. Az egyeztetés sikeres volt, rengeteg Ötlet szÚleteti. amelY

nagyban seEíteite az újfelhívás tervezásét,

Je|en eseményhez kiküidetési díj kapcsolódik,

Rendezvényen részt

személyek száma (íó)

Negyedév végéig

l Eredmenvmutató(indikátor}
Ssz' i megnevezése (mértékegység}

HAc§
által

vállalt
célérték

által vállalt érték

{TO szerint}

ténylegesen
megvatósult érték

ffiekszáma

-z}a fől1000 fő

2a0 főllja íő
200 íól10 íó

A megvalósított beruházás által

órintett lakosságszám (fó)
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Í leapeR §zakmai rendezyény

{Kecskemét, 2a21 -a7 .13

Kecskeméten került megrendezésre a LEADER szakmai rendezvóny, ahol tÖbbek kÖzÖtt PaPP Zsott

György helyettes attamtitxer tartott előadást a 2ü1 4,Za2a,asprogramozási idószakról, és ismertette

a LEADÉR programban támogatott kérelmek számát, valamini a támogatások összegét is, Zsán_

kiucsó kiaucia osztáiyvezeiő eióaciásáuun u, ji közós feihívás sabionrói beszáit, vaiamini a HF§

akiualizáiására hivia ial a FlAcs-ox rigyeimái. áyimesi Ancirea vikiória osztályvezető a benyújtoti

kéreimek ügyintézése kapcsán ászlelt t"pusitatatokai és problémákat ismertette, kitárt arra is, hogy

a benyújtott kiíizetási kérelmek rrianyosax, ós ügyíeleinknek 30/2021, Kincstári Közlemény az

irányadó ebben az esetben,

Nagy Attila osztályvezetó előadása már a 2a23,2o27 közötti uniós programozási időszak

vidékfejtesztésitematikájútervezásérölszólt'melybenelhangzott,hogyakÖrnyezetvédelemnek
nagyobb §zerepet tulajdonítanak, valamint lehetóség nyílik a biztosítékmentes előleg lehívására,

amennyiben a kAp stratégiai terv rendelet váglegesíúse után a részletszabátyok ezt engedélyezik,

A rendezvényi Székely Rita elóadás azárta, uxiá.MNVH aktualitásait ismertette, Ezután kérdések

íeltevósére vott terreúseg az lH munkaiársaitól. amely iehetóséggel éitúnk is,

Jelen eseményhez kikúldetési díj kapcsolódik,

" LEADER Tájékoztató Fórum
(Horiobágy 2C21 Ce,C5 )

A tájékoztató lórumon ismer.tettúk a két áló heiyi íelhívásainkai a nregjelentekkel. ismertetve aZ

önállóan támcgatható tevékenységeket, a támogatásra jogosuitak körét, a iámogatásr ósszegeket

va|amintabenyújtásihatár.idói"§zÓtejtettÜnkazújfeihÍvástervezetérőlis'ezzeIkapcsolatban
igányfelmárést is végeztünk,

A Fórurnon felhívtuk úgyfeleink figyelrnét a pályázás során nem hiánypótoltathaió dokumentumok

meglétéról. vaiarnini tájékoztattuk őkei arról is, hogy a projektek fizikai beíejezésekoi, milyen

követeimányeknek keiI eleget tenni (szöveges beszámoló, valamint fényképek megküldése

rászúnkre).

Áz MNVH részérói Nagy Csiiia, i-tajciú_Bihar megye ierúieii képviseióje iaricti eióacjási meiyben

ismer-tette az MNVH szel"epát, valamint tájékoztatást tartott pályázaii iehetőségekrÓ|, aktualitásokrÓ|.

A fórum alaü és után is lehetóség volt kárdések feltevésére, melyekre kászséggel adtunk válaszi,

Jelen eseményhez kikúidetési díj kapcsolódik

r Hajdú-Bihar megyei |-|AC§ Értekezlet
(Debrecen, 2a2l,űg "29.)

A megyei értekezieten a HAC§-ok a jelenlegi munkafolyamataikról számoltak be, valamini

mindennapos feladatok körében felmerült kérdések vonatkozásában osztották meg tapasztalaiaikat

egymással

-a--L
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Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsoiódik,

1.5. Egyéb.

íriem reieváns a beszámrliási időszakbarr,

kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos

tevékenységeket! {minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

válaszában térjen ki mintmum az alábbi tevékenységek közüt azokra, amelyek a negyedévben

megvalósultak:

2.1 A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú kópzése,

r LÉADER Tájákoztató Fórum
(Hortobágy, 2021,08, 06, )

A tájékoztaió íórumon ismertettük a két éló helyi íelhívásainkat a megje|entekkel, ismertetve az

önállóan támogathato tevékenységeket, a támogatásra jogosultak körét, a támogatási összegeket,

valannint e benyújtási h*tá*c5t Szót _^jtettu;rk sz ui f+lhívás teíYe;etéi+| ts ezzel kapcsc|atban

igényfelmérést is végeztünk.

A Fórumon felhívtuliügyíeleink figyelmét a pályázás során nem hiánypótoltatható dokumentumok

megláióró|, valamrnt tájékoztattuk óket arról is, hogy a projekiek fizikai befejezésekor milyen

követelményeknek kell eleget ienni (szöveges beszámoló, valamint fényképek megküldése

részünkre).

AZ Mt-lVH részéról Nagy Csilla, Hajdú-Bihar megye terúleti kápviselóje tarioii e|Óadást. meiilben

ismerietie az NiNVH szerepét, valamini tájékoztatást tartott páiyázati lehetőségekról, aklualiiásokrói,

A fórum alatt és után is lehetőség volt kérdéset{ feltevésére, melyekre készséggel adiunk választ,

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények iartása,

r Egyezt*tés. Polgár
(Hortobágy, 2a2l,a7 .ü7 -)

Az egyeztetés célja új helyi felhívás tervezése miatt volt szükséges. A tárgyaláson Polgár Város

valamtnt Újszentmargita Község polgármestere is részt vett. A települést vezeiők elmondták jövÓbent

fej|esztási terveiket, ás ezek megvalósításához kórtek segítséget, Tájákoztattuk őket az Új hetyi

íelhívásról, ameiy iervezó§ aiatt állt, Az egyeztetós sikeres vcl!, í§nget$g otlet §zületett, ameiy

nagyban segítetie az újfelhívás tervezését, Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik,
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. LEADER Tájékoztató Fórum

(Hortobágy, 2021, 08, 06, i

A tájékoztató íórurnan ismertettük a kát óló heiyi felhívásainkai a megjeleniekkel, ismertetve az

ÓnáiiÓantámogaiharÓtevekenységekei,atámogatásrajogosuitakkÓrét'atámogatásiÖsszegeket,
vaiamintabenyÚjtásihatáridót.§zÓtejtettÜnkazújfelhívástervezetérÓlis,ezze|kapcso}atban
i gény,íelmérést is végeztünk,

A Fórumon felhívtuk ügyfe|eink figyeimét a pályázás során nem hiánypótoltatható dokumentumok

meglétáról, valamtnt tálotoztattul óket arró| is, hogy a projekiek fizikai befejezésekor mtlyen

követelményeknek kelI eleget tenni (§zöveges ne,zamo!ó, valamint íénykápek megkrridése

részünkre).

AZMNVHrészérÓlNagyCsilta,Hajdú.Biharmegyeierületiképviselójetartotteiőadást.melyben
ismertette az MNvH szerepét, vaiamint tájékoztaiást tartott pályázati lehetóségekról. aktualitásokról,

AfÓrumalattósutánislehetöségvo}tkérdésekfeltevésére'melyekrekészséggeladtunkválaszt'

Jeien *semányhez kiküldetési díj kapcsolódik,

2.3'A.HACsmukÖcésévelk*pcs*letcsaktualriáscí<'váltc;ásckbemutatésa.

Ai-|ortobágyiLEADEREgyesÜletmegfelelóenműkÖdik,AzirodaműkÓdik.amunkaszervezettagjai
rnunkájukat ott látják ei, e|yetóre nem váli szük§ágessé a home office bevezetése,

Jelen beszámo!ási idószakban Elnókségi ulést taitottunk elektronikus Úton munkaszervezetvezeiő

személyének megváiasztása kapcsán,

2,4. Az iroda ás a munkaszervezet fenntartásával kapcsclatos kötelezetiségek teijesítése, kÚlÖnÓS

tekinteiiel a To-ban szerepió indikátoroknak megfelelÓen, Az irodára és/vagY a

munkaszervezetre vonatkozóan a beszámotási időszakban bekövetkezett változások,

A munkaszervezetben szemólyi változások kóvetkeztek be.2a21. ü8.'16-án Ú1 munkaváilalÓ érkezett a

i_iACS_hoz, Radócz Orsoiya személyében, aki 2021.0930-ig heti 20 Órában látja ei a feladatart. mint

vidékfejlesztési ás kárelemkezelósi- referens.2021"1ü.01-tőtteijes munkaidőben. azazheli 40 Órában

!átja el a rábízott feladatokat munkaköráben.

szeifertné Dn. Dobi Katalin l\llargit. korábbi munkaszervezei vezetó 2021.a9.27. napjátÓl CSED-et

igényelt, ugyanis kisrnama, Egyesuletünknól továbbra is fennáll a munkaviszonya, azonban Passziv
áilományban van. 2021,09.07-ei írásbeli szavazás útján az Egyesúlet Elnöksége egyhangúlag

ínegszavazta munkaszervezet vezetónek §zepesi Zsanettet, korábbi kárelemkezelési- ás

vidékfejlesztési referenst, aki 2a2l,a9.27 - töl teljes munkaidőben (heti 40 Órában) látja el a

munKa§Zervezet vezetói feladatokat, §Zgpe§i Z§aneit m$gfelel aZ lrányito Hatosag altai a

munkaszervezet vezetői munkakörre elóirt íeliételeknek, ugyanis felsófokú vógzetiséggei rendeikezik

iOkleveles közgazdász, turizmus-venciéglátás alapszakon)
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AHoriobágyiLEADEREgyesÜlettovábbraisBaimazúlvárosonfoiytatjatevékenységét.változatlan
ügyfélfogadási rendben 1ntti negyven órában nyiiva tart és áll az úgyíelek rendelkezésére) a Bocskai

ulca2-4.szám alati.

AzrrodaháromhelyiségbÓtáll.amelymagábafogiatjaamunkaszervezetirodáját,egyelőteret.ós
egy nreiiékheiyiségei,

Az iroda a napi feladatok eltátásához szükséges irodai gépekkel (számítógép. nyorntató, scannel,

íénymásoló, mobil telefon) felszerelt. továbbá a szükséges szolgáltatások, pl,: internet, áram, víz_,

gázellátás, biziosítva vannak.

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

vonatkozó korlátozások, szabályok betartása mellett,

2.5. Egyéb,

illem re|*váns a beszámolási idószakban.

Anrenn1l!§gn a beszé:,na!óban sz*rep!ő idős=ak serán rendez*rény ker,ült megtartásra,

minimum 3000 * rnaximum §000 karakter terjedelmű szakmal összefoglalÓ, jelenléti Ív,

valamint minimum 1 darah - rnaxirnurn 5 darab fotó csatolása szükséges,

3,1 Egyeztetés, polgár - polgár rendezvóny fielen{óti ív, fényképes beszámoló melléklet)

3,2, ,,országos LEADER rendezvény Kecskemét§n" - Kecskemét rendezvény (meghívÓ,

jelen|éti ív, fényképes beszámoló meiléklet)

3,3. LÉADER Tájékoztató Fórum - Hortobágy rendezvény (meghívÓ. jeienléti Ív, fényképes

be-czáno |ó n,:e ! !ék!at)

3.4. Hajdú-Bihar megyei HACS Értekezlet - Debrecen rendezvény (jelenléti Ív. meghívÓ.

fényképes beszámoló mel léklet)

Keit,, 2021. szepterrber 30.

Készítette: Szepesi Zsanett, munkaszervezet vezető

/, t--.á? Hortobágyi
LEADER Egyesület
4060 Batma:ui;aros, Dozsa Gr, u, 3

Mószám. te2856tt-lfi
)

aláírás


