HACS logó

BESZÁMOLÓ
a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
2017. év április 01 – június 30. időszak tevékenységéről

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 tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.
2017.05.24-én Berettyóújfaluban fórumot szerveztünk két felhívás tervezetünkkel
kapcsolatosan.
Téma:
1. a Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése
és a
2. a Civil szervezetek megerősítése felhívás tervezetünk egyeztetése, ismertetése
Ismertetésre került a Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Felhívási Stratégiája,
kiemelve a 9. pont Indikatív pénzügyi tervét, amely a forráscsökkenés miatt módosításra került.
A jelenlévőket a keretösszeg, a támogatás összege, mértéke, támogatási kérelmek száma, és
a tervezett költségtípusok érdekelték.
Az 1. helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
252 166 045 Ft. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 51 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 000 Ft maximum
5 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70 %-a.
A szolgáltatásokat kívánjuk támogatni, mert a vállalkozásokon belüli arányuk viszonylag magas,
ezen kívül egyéb pályázati forráshoz jutásuk alulreprezentált. Támogatásuk által a
vállalkozások technológiai és infrastrukturális háttere fejlődik.
A 2. helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
77 000 000 Ft. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 77 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 000 Ft maximum
1 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 95 %-a.
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A civil szervezetek tevékenységi köréhez kapcsolódó fejlesztések támogathatóak, amelyek
lehetővé teszik a könnyebb, gyorsabb, hatékonyabb munkavégzést, közösségépítő
tevékenységeik színvonalának javítását. Tevékenységük végzésének optimális körülményeit
biztosítva összetartó, jól működő közösségek alakulnak ki, a már meglévők hosszú távú
működése biztosabbá válik.
A fórum végén kérdéseket lehetett feltenni. A jelenlévőket főleg az érdekelte, hogy mikor lehet
leghamarabb a pályázatot benyújtani. Az intézkedések között a forráselosztás változott-e?
Mivel nem változott, Kiss Gáborné Intézkedésenként ismertette a támogatás arányát és a
projektméret korlátait.
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.
Az első helyi felhívás megjelenésének várható ideje 2017. év II. félév. Felhívásunk megjelenési
sorrendje: elsőnek a 2. felhívásunkat a „Civil szervezetek megerősítése” kívánjuk megjelentetni.
Másodikként az 1. felhívásunkat a „Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek
piaci pozíciójának megerősítése” című pályázatot jelentetnénk meg.
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.
A fejlesztési források felhasználása még nem kezdődött meg, az első helyi felhívás várható
megjelenése 2017. II. félév.
1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
A helyi felhívások készítése folyamatban van.
1.5. Egyéb.
2017.05. 29-én személyes találkozón vettünk részt Kecskeméten, a Miniszterelnökség Agrár –
vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság által szervezett, LEADER helyi felhívások
egyeztetésén. A támogatható tevékenységek és az elszámolható költségek kérdéseinek
kezelése volt a téma. megerősítést kaptunk abban, hogy induló vállalkozók is pályázhatnak
felhívásunkra. Gépjármű viszont nem beszerezhető. Tájékoztatást kaptunk műszaki, szakmai
tartalommal és mérföldkövekkel kapcsolatban mi az elvárás Leaderek részéről. A GFO kód
alkalmazására és a 272/2014.(XI.5.) kormányrendeletre való hivatkozás fontosságára hívták fel
a figyelmünket.
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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 szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.
2017.04.26-án Egyesületünk személyes találkozón vett részt a Bihari Népművészeti Egyesület
Alkotóházában, Berettyóújfaluban. Az egyesület elnöke Török Istvánné részletesen bemutatta
egyesületük tevékenységeit, minden évben megrendezésre kerülő rendezvényeiket.
(Tájoltatás, A Házak program, Rendhagyó órák, Apáról fiúra, gyerektábor)
Egyesületünk pályázatot nyújtott volna be, az EFOP-1.7.1-17 Egymást erősítő, elmaradottságot
konzerváló területi folyamatok megtörése című felhívásra. Együtt továbbgondolva kerestük a
kapcsolódási pontok lehetőségeit, hogy az összesen 37 településünkből minél többet betudjunk
vonni a pályázatba, segítve a lakosság felzárkóztatásában.
2017.05.02-án az Egyesületünk személyes találkozón vett részt Szerep Község polgármester
asszonyával Tóthné Verő Tündével és alpolgármester asszonnyal, Kenéz Szilviával.
Bemutatást kaptunk a település értékeiről, hagyományőrző mesterekről, művészekről, védelem
alatt álló épületekről. Közmunka programban helyi termék is készül (fonott kosár, tökmagolaj,
napraforgóolaj, rongyszőnyeg és hagyományos népviselet varrása) amiket piacképessé
szeretnének tenni. Amatőr csipkeverő, goblein készítővel is büszkélkedhetnek a településen
van két festő, akik kiállításukat szívesen bemutatják más településen is. Továbbá egy költő és
egy amatőr keramikus mester él helyben.
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
2017.06.23-24-én került megrendezésre a Sárrétudvari Falunap és Néptánc találkozó. A
kétnapos rendezvény színes programokat kínált az érdeklődők számára. A rendezvényen
rendezvénysátrunkban vártuk az érdeklődőket, népszerűsítettük számukra a Helyi Fejlesztési
Stratégiát, a Leader 2014-2020 pályázati időszakra. Ismertettük az 5 tervezett intézkedésünket.
Kiadványokat, szórólapokat osztogattunk, ismertettük céljainkat.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.
2017.05.17-én felügyelőbizottsági ülést tartottunk. Könyvvizsgálónk jóváhagyta a 2016. évi
beszámolót, amely elfogadásra került a felügyelőbizottsági tagokkal. Tájékoztattuk a
jelenlévőket a HFS-ről és az együttműködési megállapodásról. Csökkent a fejlesztési forrás
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keretünk, ezért a HFS mellékletét képező pénzügyi táblázat módosítását elfogadtattuk a
felügyelőbizottsági tagokkal.
2017.05.17-én elnökségi ülést tartottunk. Könyvvizsgálónk jóváhagyta a 2016. évi beszámolót,
amely elfogadásra került az elnökségi tagokkal. Tájékoztattuk a jelenlévőket a HFS-ről és az
együttműködési megállapodásról. Csökkent a fejlesztési forrás keretünk, ezért a HFS
mellékletét képező pénzügyi táblázat módosítását elfogadtattuk az elnökséggel.
2017.05.24-én közgyűlést hívtunk össze. A levezető elnök ismertette, a Bihar-Sárrét
vidékfejlesztési Egyesület 2016 éves beszámolóját elfogadásra. Tájékoztattuk a jelenlévőket a
HFS-ről és az együttműködési megállapodásról. Csökkent a fejlesztési forrás keretünk, ezért a
HFS mellékletét képező pénzügyi táblázat módosítását elfogadtattuk a közgyűléssel.
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.
Munkaszervezeti irodánk továbbra is 3 fővel látja el feladatát, az elnökségben és a
felügyelőbizottságban sem történt változás.
2.5. Egyéb.

2017.06.26-án a Hajdú-Bihar megyei LEADER Helyi Akciócsoportok Megyei értekezletére
került sor Debrecenben. Az értekezlet célja volt a Hajdú-Bihar megyében megvalósuló VPCLLD (LEADER) program hatékonyságának növelése, a Helyi Akciócsoportok és a szakmai
szervezetek találkozása, különösképpen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőivel való
találkozás.
A köszöntő után Szajbert Ákos előadását hallhatták a résztvevők, melyben a LEADER program
aktuális kérdéseiről, a szervezetek működési költségeinek kifizetési kérelmeiről és az aktuálisan
ellátandó feladatok (főként pályázati felhívások megszerkesztése) ütemezéséről szólt. Papp
Zsolt György főosztályvezető bemutatta a HBMK Agrár- és vidékfejlesztést Támogató
Főosztály tevékenységét és ezen munka kapcsolódását a LEADER Akciócsoporthoz.
Elmondta, hogy fő feladatuk a programban a kifizetési kérelmek feldolgozása és a helyszíni
szemlék, ellenőrzések lefolytatása. Bemutatkoztak a HACS-ok. Kocsis Róbert beszámolt az
MNVH Hajdú-Bihar megyei tevékenységéről. Elmondta, hogy információs pontokat
működtetnek.
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2017. június 29-július 03-a között részt vettünk a Krasnikban megrendezésre kerülő „Helyi
Ételek és Népművészeti Fesztiválon”, ahol a helyiek ízelítőt kaptak a magyar népzenéből,
néptáncból valamint magyar ételt kóstolhattak.
2015-ben a Krasnik Földje Tevékenységi csoport és a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
együttműködési megállapodást írt alá. Célja a két akcióterület önkormányzatai, civil
szervezetei, vállalkozói közötti együttműködések előmozdítsa. Az együttműködés által a két
akciócsoportnak lehetősége nyílik betekinteni egymás tevékenységébe, ezáltal érvényesül a
tudástranszfer, a legjobb gyakorlatok átadása. A nemzetközi együttműködés során a térség
településein élők partneri kapcsolatokat alakíthatnak ki valamint további együttműködések és
csereprogramok valósulhatnak meg.
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és Lengyelország Külügyminisztériuma
pályázatot hirdetett nem-kormányzati szervezetek számára. Ebbe a programba pályázott a
Krasnik Földje Tevékenységi Csoport, mely részeként vendégül látott bennünket. Fellépett
náluk a földesi Szélrózsa Néptáncegyüttes a kabai szenior csoport. Ebből a csoportból adott elő
Hajdúsági táncokat és Hortobágyi népdalcsokrot négy fő. A magyar konyha ízeit mutatta be két
fiatal szakács. Nagy örömünkre a betyárleves kóstolásánál hosszú sor várakozott, az elkészített
több mint 300 adag ételt jóízűen elfogyasztották a helyiek. A fesztivál keretében mi is
megkóstolhattuk a térségi hagyományos ízeket.
3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint
minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.
Önálló rendezvény az adott időszakban nem volt.

Kelt.: Berettyóújfalu, 2017.07.12.
Készítette: Oláh Marianna
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aláírás

