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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

Hortobágyi LEADER Egyesület

2022. év január 01. - március 31. közötti időszak tevékenységéről

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

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokla, arnelyek a negyedévben
megvalósultak:

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

A Hortobágyi LEADER Egyesület 2a19.12.124n jelentefte meg a V?6-19-21.-45-5-19, valamint a
VP6-19,2.1.45-6-í9 kódszámú felhívásait, amelyekre 2a2O.ü2.1ű.-2a22.12.2O, nap között
lehetséges támogatási kérelmeket benyújtani.

A helyi felhívások felfüggesztése 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 érdeklódés folyamatos, a munkaszervezet tagjai telefonon és személyesen is
tájékoztatást nyújtanak az érdeklődők részére. A VP6-19.2.1.456-19 kódszámú, Helyi turisztikai
szolgáltatasok fejlesztése, bóvítése felhívás esetében hamarosan felfügEesztésre kerülhet sor a
beérkező támogatási igénylések alakulását figyelve.

Egyesületünk az közös sablon alapján tervezett új felhívása, a VP6-19.2.1.45-7-21 kódszámú, Helyi
fejlesztések támogatása címmel 2021. december 09-én jelent meg, amelyre nagy volt az
érdeklődés már az előző negyedévben is. Az ügyintézést szakaszosra állítottuk. A benyújtásra nyitva
álló szakaszok a következóképpen alakulnak:

1. szakasz,.2a22. január 3 -2a22. február 28.
2. szakasz,.2022. március 1.- 2022. május 3't.
3, szakasz: 2022.június1-2022. augusztus 31

Jelen negyedévben öt újabb támogatási kérelem érkezett a HACS-hoz benyújtásra, amelyek kózül
1 db a VP6-1g.2.1.-45-5-19 kódszámú, Helyivállalkozások beruháaás ösáönzése c. felhívásra, 4 db
kérelem pedig a VP6-19.2.1.45-7-21 kódszámú, Helyi feilesztések ámogatása felhívásra
érkezett be, a 2022. február 28-i szakasaárást követően. Az új felhívásunk esetében a
rendelkezésre álló keretösszeg 130.001.042 Ft. A beérkezö igények, valamint az érdeklődések
alapján a2022.05.31-ei szakaszzárást követóen várható a keretösszeg klmerülése, ezáltal a felhívás
felfüggesztése.

A naponta megküldótt llER Adattári jelentések alapján több támogatási kérelem mentett állapotban
van a VP6-19.2.1.45,5-19, valamint a VP6-19.2.1.-45-6-19 kódszámú helyi felhívás
vonatkozásában is. A beérkezett támogatási kérelem úgyintézése folyamatos.
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1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon kovetésével kapcsolatos információk.

Elállás, visszamondás eddig hivatalosan 9 esetben történt, amelyek ügyintézését a HACS a segédlet
szerint elvégezte, és jeleztük az lrányító Hatóság felé is. További egy elállás kerüli benyújtásra,
amelynek ügyintézéséi a segédlet alapján a HACS elvégezte, azonban az ügyfél részére előleg

került kifizetésre (Projekt azonosító: 1943718735, Támogatás összege: 9.556-702 F0 A
fo rrásátcsoportosítás egyezietés alatt ál l az lr ány itó H atóság gal.

Az addig ügyintézett kilenc elállásból visszacsurgó forrás egyeztetésre került az lrányító Hatósággal,

és az éló helyifelhívásainkra átcsoportosításra került.

Aktuális negyedévben egy visszamondás történt a VP6-19.2.1.45-7-21 kódszámú, Helyi
fej lesáések támogatása felhívást illetően.

Aktuális negyedévben elállás nem történt.

Jelenleg az llER táblázat alapján 9 támogatási kérelem áll létrehozott állapotban, és további hét

támogatási kérelem van mentett státuszban a felületen. Ebben a negyedévben 5 új támogatási
kérelem került beadásra a HACS-hoz (amelyből 1 támogatást igényló visszavonta a kérelmét),

összességében az látható, hogy jelenleg megnövekedett az érdeklődés a LEADER által kínált
pály ázati lehetőségek i ránt.

Jelen beszámolási idószakban - a HACS-hoz bejelentett mérfóldkövek alapján - egy újabb
támogatott projekt teljesült, amelyek 2021. áprilisában kaptak Támogatói Okiratot a VP6-19.2.1.-45-
6-19 kódszámú helyi felhívás vonatkozásában, és ebben a negyedévben a fejlesztés már meg is
valósult.

1,3. A HFS-ben szerepló eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

Ac Y1,

&
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1 Létrehozott munkahelyek száma
(fó)

4 6 4

2. Rendezvényen részt
személyek száma (fő)

150 főlprojekt

1 50/30000 fő,

150/900 fő,

150/,1500-2000 fő,

150/500 fő,

150/400 fő,

15011767 fő

J. A megvalósított beruházás által

érintett lakosságszám (fő)
200 fólprojekt

200 íől1000 fő,
200 főllaa íő
200 fől10 íő
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1,4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

r LEADER Tájékoáató Fórum
(Görbeháza, 2022.03.17 .)

A tájékoztató fórumon ismertettük az élő helyi felhívásainkat, azok benyújtási határidejét.
(Keretósszeg csökkentése, valamint benyújtási határidő meghosszabbítása}. Kiemelésre kerültek az
önállóan támogatható tevékenységek, a támogatásra jogosultak köre, valamint a támogatási összeg
is. A beadott támogatási kérelmek kapcsán nyújtottunk tájékoztatást az ügyfeleinknek.
A Fórumon tájékoztattuk ügyfeleinket arról is, hogy a projektek fizikai befejezésekor milyen
követelményeknek kell eleget tenni (Szakmai beszámoló, valamint fényképek megküldése a HACS
részére). Tájékoztattuk ügyfeleinket a Kifizetési kérelmek benyújtása kapcsán tapasztalt
h iá nyosságokról, útm utatóként a 3ü l 2021 Kincstá ri Közlernényt eml ítettük.

A fórum alatt és után is lehetőség volt kérdések feltevésére, melyekre készséggel adtunk választ,

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik,

,t.5. Egyéb.

Nem releváns a beszámolási idószakban.

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

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

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

. LEADER Táiékoztató Fórum
(Görbeháza, 2022.a3J7 .)

A tájékoztató fórumon ismertettük az élő helyi felhívásainkat, azok benyújtási határidejét.
(Keretösszeg csökkentése, valamint benyújtási határidő rneghosszabbítása). Kiernelésre kerültek az
önállóan támogatható tevékenységek, a támogatásra jogosultak köre, valamint a tárnogatási összeg
is. A beadott támogatási kérelmek kapcsán nyújtottunk tájékoztatást az ügyfeleinknek.
A Fórumon tájékoztattuk ügyfeleinket arról is, hogy a projektek fizikai befejezésekor milyen
követelményeknek kell eleget tenni (Szakmai beszámoló, valamint fényképek megküldése a HACS
ré§zére), Tájékoáattult ügyfeleinket a Kifizetés] kérelmek benyújtása kapcsán tiapasztalt
hiányosságokról, útmutatóként a 3ül2a21 Kincstári Közleményt említettük_
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A fórum alatt és után is lehetóség volt kérdések feltevésére, melyekre készséggel adtunk választ.

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik,

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

r LEADER Tájékoztató Fórum
(Görbeháza, 2ü22,a3 J7 .}

A tájékoztató fórumon ismertettük az élő helyi felhívásainkat, azok benyújtási határidejét.
(Keretösszeg csökkentése, valamint benyújtási határidő meghosszabbítása). Kiemelésre kerültek az
önállóan támogatható tevékenységek, a támogatásra jogosultak köre, valamint a támogatási összeg
is. A beadott támogatási kérelmek kapcsán nyújtottunk tájékoztatást az ügyfeleinknek.
A Fórumon tajékoztattuk ügyfeleinket arról is, hogy a projektek fizikai befejezésekor milyen
követelményeknek kelleleget tenni (Szakmai beszámotó, valamint fényképek megküldése a HACS
részére). Tájékoztattuk ügyfeleinket a Kifizetési kérelmek benyújtása kapcsán tapasztalt
hiányosságokról, útmutatóként a 30í2021 Kincstári Közleményt említettük.

A fórum alatt és után is lehetóség volt kérdések feltevésére, melyekre készséggel adtunk választ,

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A munkaszervezetben személyiváltozás következett be, mivela korábbi pénzúgyi referens, Szilágyi
Rita a szülési szabadságról visszatérve újra munkába állt, mint pénzügyi referens.
A Hortobágyi LEADER Egyesület irodája 2a22, március 1-én új irodába költözött. A költözésról az
l rányító Hatóságot tájékoztattuk.

Továbbra is Balmazújvároson folytatjuk tevékenységünket, változatlan ügyfélfogadási rendben a
Dózsa György u.14. szám alatt. A Bocskai u.24. szám alatti helyiséget átmeneti idóre kaptuk bérbe
2021 júliusában, és az iroda méretét (17 m2) tekintve jóval kisebb, mint amelyre a
munkaszervezetnek szüksége van. A Bocskai utcai helyiségben csupán 2 munkaállomás kialakítása
volt lehetséges, amely iroda ezáltal a 2a22. március 7-6l GYED-röl visszatérő munkavállalónk,
szülési szabadságról való visszatérését követően már nem nyujtott volna megfelelő
munkakörülményeket, így a költözést a fenti ok is indokolta.

A Hortobágyi LEADER Egyesület megfelelően múködik, a fenti változásokat figyelembe véve
immáron 3 fő teljes munkaidejű alkalmazottal.

&
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Jelen beszámolási időszakban Közgyűlést tartottunk elektronikus úton, mivel 2a22. ianuár 9-én
lejárt a tisztségviselők 5 éves megbízatása. Egyesületünk elnöke, Dr. Orcsik lstván
nyilatkozatában jelezte, hogy az Egyesület elsőszámú vezetői pozíciójára nem jelölteti magát,
tekintettelaz egészségügyi állapotára, amely az elnökség tagjaielőtt ismeretes.

A Hortobágyi LEADER Egyesület Kózgyűlése írásbeliszavazással2022. január 10, napjától 5

éves időtartamra az egyesület tagjai közül megválasztotta az egyesület elnökévé
Újszentmargita Község Önkormányzata képviseletében Csetneki Gsaba Polgárrnester
Urat, korábbi alelnököt.

A Közgyűlés továbbá titkos szavazással megválasztotta az egyesület általános ale|nökévé a
BalmazPharm Kft. képviseletében Dr. Orcsik lstván Urat {korábbi elnököt), szakmai
alelnökévé Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében Maczik Erika Polgármester
Asszonyt.

A titkos szavazás értelmében az e}nökség tagiait illetöen - akik egyben a He}yi Bíráló
bizottság tagiai is - változás nem történt. Az alábbi 11 tag tölt be elnöki tisztséget
Egyesületiinknél:

r BalmazPharm Kft.
. Fazekas Ferenc
. Újszentmargitaközségönkormányzata
. Balmazújvárosváros Önkormányzata
. Nádudvar város Önkormányzata
. Hortobágy Község Önkormányzata
o Hortobágyi Természetvédelmi Egyesület
r Balmazújváros Közmúvelódéséért Alapífuány
. Balmazújváros 48-as Olvasó Népkör
. Karát lnvest Kft.

o Hortobágy Lúdtenyésztő Zr1.

2.4. Az iroda és a rnunkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kótelezettségek teljesítése, különös
tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelóen. Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási idöszakban bekóvetkezett változások,

Az iroda négy helyiségből áll, amely magába foglalja a munkaszervezet vezetó irodáját, a
munkaszervezet irodáját, egy tárgyalót, valamint egy kisebb konyhát.

Az irada a napi feladatok ellátásához szükséges irodai gépekkel (számítogép, nyorntató, scannel,
fénymásoló, rnobil telefon) felszerelt, továbbá a szükséges szolgáltatások, pl.: intemet, áram, víz-,
gázellátás, biztosítva vannak.
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A járványügyi helyzetben továbbra is múködik a §zemélyes ügyfélfogadás, természetesen a
vonatkozó korlátozások, szabályok betartása mellett"

2.5. Egyéb.

Nem releváns a beszámolási időszakban.

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3000 _ maximum 6000 karakter teriedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív,
valamint minimum 1 darab - maximum § darab fotó csatolása szükséges.

3.í. LEADER Tájékoztató Fórum _ Görbeháza rendezvény (meghívó, jelenléti ív, fényképes
beszámoló melléklet)

Kelt.: 2a22. március 31.

Kész ítette: Szepesi Zsanett, m unkaszerv ezet v ezető
Hortobá§yi

LEADER Egyesület
4060 Balmazulrsrcs. Dozsa Gy ,u 
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