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a Hortobágyi LEADER Egyesület

2022. július 01. - szeptember 30. közötti időszak tevékenységérő!

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával 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 idópontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenórzési, valamint értékelésiszakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

A Hortobágyi LEADER Egyesület 2a19.12.12-én jelentette meg a VP6-1S.2.1.45-5-19, valamint a

VP6-19.2.1._45-6-19 kódszámú felhívásait, amelyekre 2020.02.1a.-2a22.12.2a. nap között

lehetséges támogatási kérelmekát 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
táj ékoztatást nyújtanak az érdeklódók részére.

Egyesületünk az közös sablon alapján tervezett felhívása, a VP6-1 9.2.1.45-7-21 kódszámú, Helyi
fejlesztések támogatása címmel 2O21. december 09-én jelent meg, amelyre folyamatos az
érdeklódés. Az ügyintézést szakaszosra állítottuk. Az említett fe|hívás esetében a tervezett
2022.08,31.-ei szakaszzárást követően a keretösszeg nem merült ki, így a felhívás esetében két új

szakaszt jelöltünk meg, amely idóintervallumban újabb kérelmek kerülhetnek beadásra.

A benyújtásra nyitva álló szakaszok így a következóképpen alakulnak:
1 . szakasz: 2a22. január 3. - 2022. február 28.
2. szakasz,. 2022. március 1. - 2022. május 31.

3. szakasz: 2022. június 1. -2022. augusztus 31.

4. szakasz: 2022. szephember 1 , - Za22.oldóber 31.

5. szakasz: 2022. november 1. - 2aZ2.december 31.

Jelen negyedévben három újabb támogatási kérelem került a HACS-hoz benyújtásra, amelyek
közül egy a VP6-19,2.1.45-5-19 kódszámú, Helyi mikrovállalkozások beruházás ösztönzése c,

felhívásra, kettő kérelem pedig a VP6-19.2.1,-45-7-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása
feIhívásra érkezett be, a2O22. augusáus 3í-i szakaszzárást követően.

A naponta megküldött lIER Adattárijelentések 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 ügyintézése folyamatos.

Jelen beszámolási időszakban Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartottunk. Az ülés eredményeképpen öt
támogatási kérelem került jóváhagyásra, támogatásra kiválasztásra, öSszesen 1a2.U4.a42 Ft
összegben, amelyből 1 .72a.563 Ft támogatás a VP6-1 9.2. 1 .-45-5-1 9 kódszámú helyi felhívás,
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14.982.072 Ft támogatás a VP6-19,2.1.45-6-19 kódszámú helyi felhívás, 85,31 1 .409 Ft támogatás
a VP6-1 9.2. 1 .45-7 -21 kódszámú helyi felhívás terhére kerúlt lekötésre.

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

Elállás, visszavonás eddig hivatalosan kilenc esetben történt, amelyek ügyintézését a HACS a

segédlet szerint elvégezte, és jeleztük az lrányító Hatóság felé is. További egy elállás került

benyujtásra, amelynek ügyintézését a segédlet alapján a HACS elvégezte, azonban az ügyfél

részére eló|eg került kifizetésre (Projekt azonosító: 1943718735, Támogatás összege: 9.556,702
F0 FE így felszabaduló forrást az lrányító Hatósággal egyeztetve éló felhívásainkra
átcsoportosítottuk.
Az elállások miatti visszacsurgó forrás egyeztetésre került az lrányító Hatósággal, és az élő helyi

felh ívásainkra átcsoportosításra került,

A HACS munkaszervezete a beérkezó igények alapján indokoltnak látta a forrásátcsoportosítást,
amelyet az lrány ító Hatóság j óváha gyott au g usztu sban.

A VP6-19.2,1,-45-5-17 _ Helyi mikrovállalkozások beruházás ösztönzése c. felhívásunk
esetében a rendelkezésre álló keretösszeg 69.258.380 Ft-ról 46.760.632 Ft-ra módosult. A VP6-
19.2.1.-45-6-17 - Helyi turisáikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése c. felhívásunk esetében a
rendelkezésre álló keretösszeg 104.743.617 Ft-ról 89.832,370 Ft-ra módosult. A VP6-19,2.1,45-7-
21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása c. felhívásunk esetében a rendelkezésre álló
keretösszeg í30.00í.042 Ft-ról 176.097.948 Ft-ra módosult.

A fenti módosításokat a beérkezó igények alapján állítottuk össze, ame|yet az lrányító Hatóság
jóváhagyott.

Jelen beszámolási időszakban Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartottunk. Az ülés eredményeképpen öt
támogatási kérelem került jóváhagyásra, támogatásra kiválasztásra, összesen 102,014,042 Ft

összegben, amelyből 1.72a.563 Ft támogatás a VP6-19.2.1.45-5-19 kódszámú helyi felhívás,
14.982.072 Ft támogatás a VP6-1 9,2.1.45-6-19 kódszámú helyi felhívás, 85.31 1 .409 Ft támogatás
a VP6-19.2.1.45-7-21 kódszámú helyí felhívás terhére került lekötésre.

Aktuális negyedévben visszavonás és elállás nem történt.

Jelenleg az llER táblázat alapján tíz támogatási kérelem áll létrehozott állapotban, és további tíz
támogatási kérelem van mentett státuszban a felületen. Ebben a negyedévben három új

támogatási kérelem került beadásra a HACS-hoz.
összességében az látható, hogy jelenleg megnövekedett az érdeklódés a LEADER által kínált
pály ázali l ehetőségek i ránt.
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1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

. LEADER Tájékoáató Fórum
(Bal mazújvá r os, 2022.08.26.)

A fórumon tájékoztattuk a jelenlévóket az aktualitásokról, a pályázaIi lehetóségekról az éló helyi
felhívásainkról, azok benyújtási határidejéról. Kiemelésre kerúltek az önállóan támogatható
tevékenységek, a támogatásra jogosultak köre, valamint a támogatási összeg is.

A beadott támogatási kérelmek kapcsán is tájékoztatást nyújtottunk az ügyfeleinknek.
Tájékoztattuk a jelenlévőket a felhívások közötti összegek átcsoportosításáról.

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 iányosságokról, útm utatóként a 30 í2021 Ki n cstári Közleményt eml ítettü k.

A jelenlévők az előadás után az új programozási időszakról és a tervezéssel kapcsolatban tették
fel kérdéseiket.

. LEADERZárórendezvény
1Últit<os, 2022.o9.1 0.)

Az Egyesület Z122.09la-én tartotta meg 2014-2020-as programozási időszak kapcsán a záró
rendezvényét, Újtikoson. A program a regisztrációt követöen elindult, első körben köszöntó
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vállalt
célérték

Negyedév végéig

kedvezményezette
k által vállalt érték

(TO szerint)

tény!egesen
megvalósult érték

1
' Létrehozott munkahelyek száma
(fó)

4 6 4

2, Rendezvényen részt
személyek száma (fő)

150 fólprojekt

1 50/30000 fő,
150i900 fő,

1 50i 1 500-2000 fó,

1501500 fö,

1501400 fő,
15ah767 fő

3- A megvalósított beruházás által
érintett lakosságszám (fő)
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2D0 fől10 fő



szÉcHENYl

aB,t#;.#i§É-

beszédek hangzottak el, amelyben a HACS alakulásának előzményeiról esett szó, valamint a
LEADER Program elónyei is bemutatásra kerültek.

A köszöntó beszédek után elóadások következtek, Elsőként a munkaszervezet tartott előadást,
amelyben bemutatásra kerúlt maga a LEADER Program, kiemelve jó gyakorlatokat. Ezek után a

kedvezményezettek előadásai következtek, akik a felkérésnek eleget téve bemutatták nyertes
projektjeiket, hangsúlyozva a LEADER Program előnyeit, sokszínűségét. Az előadásokat Nagy
Csilla, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi referense zárta, amely kiemelte a MNVH szerepét
a vidékfejlesztésben, valamint a LEADER-relvaló kapcsolatot is bemutatta.

Az előadások után az ebéd következett, amely alatt lehetóség volt a nyílt párbeszédre. Délután
kulturális csoportok fellépései színesítették a programot, A fellépőink között szerepelt a

balmaz$városiVeterán ÚttOrO Zenekar, a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda kórus, stb,

Napközben lehetőség volt kézmúves foglalkozásokon részt venni (arcfestés, henna, lufihajtogatás),

valamint kipróbálni az íjászatot is. Kisgyermekes vendégek igénybe vehették díjmentesen az
ugrálóvárat, valamint a népi játékokon is részt vehettek. Díjmentesen sétakocsikázásra is volt

lehetóség lovaskocsiva|. Az este a Kaukázus zenekar koncertjével zárult, amely óriási sikert aratott

a vendégek körében.

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik.

. LEADER országos szakmai rendezvény
( B u dapest, 2022.09.2O.)

A rendezvény Papp Zsolt György Vidékfejlesztésért Felelós Helyettes Alamtitkár Úr elóadásával
kezdődött, amelyben a LEADER program végrehajtásának elórehaladása kerúlt bemutatásra a

2014-2a2a időszakban, valamint a 2a21-2022 átmeneti időszakban. Az elóadás alatt és után is
lehetöség volt párbeszédre, kérdések feltevésére, valamint ötletek fogalmazódtak meg a következő
fejlesztési időszak tervezését illetóen is. A soron köveikező feladatokról is szó esett.

Ézután Nagy Attila Fóosztályvezető Úr elöadása következett, amelynek fó témája a LEADER
program aktualitásai volta 2a23-2a27 időszakra vonatkozóan. ltt is lehetőség volt kérdések
feltevésére.

Az előadásokat Gyimesi Andrea Osztályvezető Asszony zárta, aki az ügyintézése kapcsán észlelt
tapasztalatokat és problémákat ismertette. Kitért arra is, hogy a benyújtott kifizetési kérelmek
hiányosak, és ügyfeleinknek 3012021 . Kincstári Közlemény az irányadó ebben az esetben.

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik.

1,5. Egyéb.

Előzetes helyszíni szemle
(Polgár, 2022.07.04.)
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A HAOS 2a22.07.a4-én Elözetes he|yszíni szemlét folytatott le Polgáron a Polgár Város
önkormányzata által a VP6-19.2 ,1,45-7-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása c.

felhívásunkra beadott támogatási kérelme kapcsán.

Tekintettel arra, hogy a projekt igényelt támogatási összege meghaladta a 20 millió forintot, az ÁÚr
rendelkezései szerint a HACS elvégezte az előzetes helyszíni szemlét.

o Előzeteshelyszíniszemle
(Hortobágy, 2022.07 .06.)

A HACS 2a22.a7.o6-án Elózetes helyszíni szemléi folytatott le Hortobágyon a Hortobágyi
Földtulajdonosi Vadásztársaság által a VP6-19.2 .1-45-7-21 kódszámú, Helyi fejlesztések

támogatása c. felhívásunkra beadott támogatási kérelme kapcsán.

Tekintettel arra, hogy a projekt igényelt támogatási összege meghaladta a 20 millió forintot, az ÁÚr
rendelkezései szerint a HACS elvégezte az elözetes helyszíni szemléL

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik.

. Előzeteshelyszíniszemle
(Görbeháza, 2022.09.27 .)

A HACS 2022.09.27-én Elózetes helyszíni szemlét folytatott le Görbeházán a Görbeháza Község
önkormányzata által a VP6_19.2,1.-45-7-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása c.

felhívásunkra beadott támogatási kérelme kapcsán.

Tekintettel arra, hogy a projekt igényelt támogatási összege meghaladta a 20 millió forintot, az AUF
rendelkezései szerint a HACS elvégezte az elózetes helyszíni szemlét.

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik.

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

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

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

. LEADER Tájékoáató Fórum
( Bal m azú.ivá r os, 2a22.08.26.)

A fórumon tájékoztattuk a jelenlévőket az aktualitásokról, a pályázali lehetóségekről az élő helyi

felhívásainkról, azok benyújtási határidejéről, Kiemelésre kerültek az önállóan támogatható
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tevékenységek, a támogatásra jogosultak köre, valamint a támogatási összeg is.

A beadott támogatási kérelmek kapcsán is tájékoztatást nyújtottunk az ügyfeleinknek,
Tájékoztattuk a jelenlévőket a felhívások közötti összegek átcsoportosításáról.

A Fórumon tájékoáattuk ügyfeleinket arról is, hogy a projektek fizikai befejezésekor milyen
követelményeknek kell eleget tenni (Szakmai beszámoló, valamint fényképek megküldése a HACS
részére). Tájékoztattuk úgyfeleinket a Kifizetési kérelmek benyújtása kapcsán tapasztalt
h iányosságokról, útmutatóként a 30 l2O21 Ki n cstári Kózleményt em l ítettük.

A jelenlévók az előadás ulán az új programozási idószakról és a tervezéssel kapcsolatban tették
fel kérdéseiket.

. LEADER Záró rendezv,ény

1Últit<os, 2022,a9,1o.)

Az Egyesület 2022.09.10-én tartotta meg 2014-2020-as programozási idószak kapcsán a zárő
rendezvényét, ÚliXoson. A program a regisztrációt követöen elindult, első körben köszöntó
beszédek hangzottak el, amelyben a HACS alakulásának előzményeiről esett szó, valamint a
LEADER Program e|őnyei is bemutatásra kerültek.

A köszöntó beszédek után előadások következtek. Elsóként a munkaszervezet tartott elóadást,
amelyben bemutatásra került maga a LEADER Program, kiemelve jó gyakorlatokat. Ezek után a
kedvezményezettek elóadásai következtek, akik a felkérésnek eleget téve bemutatták nyertes
projektjeiket, hangsúlyozva a LEADER Program elónyeit, sokszínűségét. Az előadásokat Nagy
Csilla, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálőzat területi referense zárta, amely kiemelte a MNVH szerepét
a vidékfejlesztésben, valamint a LEADER-relvaló kapcsolatot is bemutatta.

Az elóadások után az ebéd következeti, amely alatt lehetóség volt a nyílt párbeszédre. Délután
kulturális csoportok fellépései színesítették a programot. A fe}lépóink között szerepelt a
balmazújvárosiVeterán ÚttorO Zenekar, a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda kórus, stb.

Napközben lehetóség volt kézműves foglalkozásokon részt venni (arcfestés, henna, lufihajtogatás),
valamint kipróbálni az íjászatot is. Kisgyermekes vendégek igénybe vehették díjmentesen az
ugrálóvárat, valamint a népi játékokon is részt vehettek. Díjmentesen sétakocsikázásra is volt
lehetőség lovaskocsival. Az este a Kaukázus zenekar koncertjével zárult, amely óriási sikert aratott
a vendégek körében.

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik.

2.2. Ahelyi tájékoztató rendezvények tartása.

. LEADER Tájékoáató Fórum
( Balmazújvá ros, 2022 ^08.26.)
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A fórumon tájékoztattuk a jelenlévőket az aktualitásokról, a pályázali lehetóségekróI az éló helyi
felhívásainkról, azok benyújtási határidejéról, Kiemelésre kerültek az önállóan támogatható
tevékenységek, a támogatásra jogosultak köre, valamint a támogatási összeg is.

A beadott támogatási kérelmek kapcsán is tájékoztatást nyújtottunk az ügyfeleinknek.
Tájékoztattuk a jelenlévóket a felhívások közötti összegek átcsoportosításáról.

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
hiányosságokról, útmutatóként a 30l2O21 Kincstári Közleményt említettük,

A jelenlévók az elóadás után az új programozási idószakról és a tervezéssel kapcsolatban tették
felkérdéseiket.

. LEADERZárórendezvény
1Últit<os, 2022.o9,1 o.)

Az Egyesülel 2022"a9l}-én tartotta meg 2014-2020-as programozási időszak kapcsán a zárő
rendezvényét, Újtikoson. A program a regisztrációt követóen elindult, elsó körben köszöntő
beszédek hangzottak el, amelyben a HACS alakulásának elózményeiről esett szó, valamint a

LEADER Program előnyei is bemutatásra kerültek.

A köszöntő beszédek után elóadások következtek. Elsőként a munkaszervezet tartott előadást,
amelyben bemutatásra került maga a LEADER Program, kiemelve jó gyakorlatokat. Ezek után a

kedvezményezettek előadásai következtek, akik a felkérésnek eleget téve bemutatták nyertes
projektjeiket, hangsúlyozva a LEADER Program előnyeit, sokszínűségét. Az elóadásokat Nagy
Csilla, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálőzat területi referense zárta, amely kiemelte a MNVH szerepét
a vidékfejlesztésben, valamint a LEADER-relvaló kapcsolatot is bemutatta.

Az előadások után az ebéd következett, amely alatt lehetőség volt a nyílt párbeszádre. Délután

kulturális csoportok fellépései színesítették a programot. A fellépőink között szerepelt a
balmazújvárosiVeterán ÚttorO Zenekar, a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda kórus, stb.

Napközben lehetőség volt kézműves foglalkozásokon részt venni (arcfestés, henna, lufihajtogatás),
valamint kipróbálni az íjászatot is. Kisgyermekes vendégek igénybe vehették díjmentesen az
ugrálóvárat, valamint a népi játékokon is részt vehettek. Díjmentesen sétakocsikázásra is volt
lehetőség lovaskocsival. Az este a Kaukázus zenekar koncertjével zárult, amely óriási sikert aratott

a vendégek körében.

Jelen eseményhez kiküldetési díj kapcsolódik.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A Hortobágyi LEADER Egyesület megfelelóen műkódik. Az iroda működik, a munkaszervezet
tagjai munkájukat ott látják el.
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2022.07.25-én HBB ülést tartottunk, ahol beérkezett támogatási kérelmek kerültek felülvizsgálatra,
rangsorolásra. A határozatképesség biztosítása érdekében a HBB ülést elektronikus úton

bonyolítottuk le. Ennek keretében öt támogatási kérelem került jóváhagyásra, támogatásra
kiválasztásra, összesen 102.014.042 Ft összegben, amelyból 1.720.563 Ft támogatás a VP6-
19.2.1.45-5-19 kódszámú helyi felhívás, 14.982.072 Ft támogatás a VP6-19,2.1.-45-6-19
kódszámú helyife|hívás, 85.31,1.409 Ft támogatás a VP6-19.2.1.-45-7-21kódszámú helyifelhívás
terhére került lekötésre.

A következó negyedévben is tervezünk HBB ülést tartani.

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése,
különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

A munkaszervezetben személyiváltozások következtek be az aktuális negyedévben.

Szilágyi Rita pénzügyi referens munkavállaló áldott állapotban van, az éves szabadságának
kivétele után, szeptember 14. napjátólterhességére való tekintetteltáppénzre ment.

Szeifertné dr. Dobi Katalin Margit, korábbi munkaszervezet vezető a szülési szabadságról
visszatérve, szabadság kivétele után újra munkába állt, mint munkaszervezet vezető, így Szepesi
Zsanett, korábbi munkaszervezet vezető 2lZ2.augusztus 31. napjától munkaszervezet vezető
helyettes pozícióban folytatja a munkát az Egyesületnél.

Korábbi munkavállaló, Prémné Tányér Judit szülési szabadságról visszatérve, szabadság kivétele
után újra munkába áll, mint pénzügyi- és kérelemkezelési referens,

lmmáron 4 fő teljes munkaidóben foglalkoztatott alkalmazott dolgozik a Hortobágyi LEADER
Egyesületnél. Egy fó munkaszervezet vezető, egy fó munkaszervezet vezetó helyettes, egy fő
vidékfejlesztési- és kérelemkezelési referens, valamint egy fó pénzügyi- és kérelemkezelési
referens végzi a mindennapos munkát a HACS munkaszervezetében.

Az iroda négy helyiségből áll, ame|y magába foglalja a munkaszervezet vezetó irodáját, a
munkaszervezet irodáját, egy tárgyalót, valamint egy kisebb konyhát.
Az iroda a napi feladatok ellátásához szükséges irodai gépekkel (számítógép, nyomtató, scannel,
fénymásoló, mobil telefon) felszerelt, továbbá a szúkséges szolgáltatások, pl.: internet, áram, víz-,
gázellátás, biztosítva vannak.

2,5. Egyéb.

. Rendezvény etőkészület, Újtikos
1Últit<os, 2022,09,o9.)

Az Egyesúlet 2022,09.10-én tartott záró rendezvényének elókészületei kapcsán volt szükséges a
munkaszervezet munkatársainak 2022.09.09-én a rendezvény helyszínére, Újtikosra menni, ahol a
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rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében a rendezvény előkészületeinek munkálatait a

munkatársak elvégezték, valamint a helyszínre kiszállították a reprezentációs ajándékokat, a
molinót, és kettő roll-upot.

Jelen tevékenységhez kiküldetési díj kapcsolódik,

. Rendezvényutómunkátatai, ÚltiXos
, (Újtixos, 2022.09.12.)

Az Egyesület 2022.09JO-én tartott zárő rendezvénye kapcsán volt szükséges a munkaszervezet
munkatársainak 2022,09.12-én a rendezvény helyszínére, Últit<osra menni, ahol a rendezvény
sikeres lebonyolítása után a munkatársak az ott maradt eszközöket összepakolták (roll-up-ok

molinó, kiadványok egy része), és azokat a HACS irodájába eljuttatiák. A rendezvény
utómunkálatait is sikeresen elvégezték.

Jelen tevékenységhez kiküldetési díj kapcsolódik.

Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív,
valamint minimum í darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges

3.1. Előzetes helyszíni szem!e Hortobágy rendezvény (szöveges beszámoló melléklet)

3.2. LEADER Tájékoztató Fórum - Balmazújváros rendezvény (meghívó, jelenléti ív, fényképes
beszámoló melléklet)

Rendezvény előkészület - Últitos rendezvény (szöveges beszámoló melléklet)

LEADER Záró rendezvény _ Últit<os rendezvény (meghívó, jelenléti ív, fényképes
beszámoló melléklet)

Rendezvény utómunkálatai- Újtikos rendezvény (szöveges beszámoló melléklet)

LEADER országos szakmai rendezvény Budapest rendezvény (meghívó, jelenléti ív,

fényképes beszámoló melléklei)

Előzetes helyszíniszemle Görbeháza rendezvény (szöveges beszámoló melléklet)

3,3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Kell.: 2022. szeptember 30.

Készítette: Szeifertné dr. Dobi Katalin Margit, munkaszervezet vezetó
/?LtL

Hortobágyi
LEADER Egyesület
4060 Balmazuj,,arcs. Dozsa Gy, u 3,
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