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BESZÁMOLÓ
a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
2017. év július 01 – szeptember 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.
2017.09.28-án Berettyóújfaluban a munkaszervezeti irodánkban felhívás tervezeteinkkel
kapcsolatosan szakmai fórumot tartottunk.
Szeptember 11-ével feltöltöttük a felhívásainkat az IIER rendszerbe. Az Irányító Hatóság
megkezdte a felhívások szabályossági vizsgálatát. A vizsgálat befejezését követően a végleges
kiírások megjelennek honlapunkon.
Összesen 566,17 millió Ft kerül kiírásra, öt különböző felhívás keretében.
A tervezett felhívásaink:
1. Mikrovállalkozások támogatása valamint helyi termékek piaci
megerősítése
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 5 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 252 166 045 Ft
Pályázói kör: induló és működő mikrovállalkozás, őstermelő, magánszemély
Támogatási intenzitás: 70%
2. Civil szervezetek megerősítése
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 1 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 77 000 000 Ft
Pályázói kör: nonprofit szervezetek
Támogatási intenzitás: 95%
3. Közösségi terek létrehozása, fejlesztése
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 5 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 90 000 000 Ft
Pályázói kör: önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház
Támogatási intenzitás: 95%
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4. Helyi értékek bemutatása
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 2 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 70 000 000 Ft
Pályázói kör: önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház
Támogatási intenzitás: 95%
5. Tájérték alapú turisztikai fejlesztések
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 5 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 77 000 000 Ft
Pályázói kör: önkormányzat, nonprofit szervezet, működő mikrovállalkozás, önálló
Támogatási intenzitás: 70%
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.
A helyi felhívások megjelenésének várható ideje 2017. december.
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.
A fejlesztési források felhasználása még nem kezdődött meg, a felhívások várható megjelenése
2017. december.
1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
A helyi felhívások készítése folyamatban van.
1.5. Egyéb.
2017.07.11-én LEADER országos szakmai rendezvényen vettünk részt Kecskeméten.
Tájékoztatást kaptunk az állami támogatások értelmezéséről, feltételeiről és teljesüléséről. Új
lehetőségként az Európai Szolidaritási Testület támogatási lehetőségeire hívták fel a
figyelmünket, melyben lehetőség van önkéntest foglalkoztatni maximum 1 évig. Gyakorlati
tapasztalatokról hallhattunk beszámolót - a térségközi és regionális együttműködésekről az EUban. Felhívták a figyelmünket, a nemzetközi partnerekkel való kommunikációs csatorna
választásának fontosságára. A szakmai rendezvény zárásaként a kifizetési kérelmekkel és a
felhívásokkal kapcsolatban tehettünk fel kérdéseket a MÁK munkatársának.
2017.08.21-én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és Miniszterelnökség által szervezett LEADER
szakmai felkészítő rendezvényén vettünk részt Kecskeméten. A helyi felhívás-tervezetek
tapasztalatairól és a helyi felhívások megjelentetéséről hallhattunk általános tájékoztatást. Az
előadások után kérdések-válaszok következtek, ahol a felmerült hiányosságokat, hibákat is
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jelezhettük, ami később javításra kerül. Átbeszéltük a pontozási rendszert, majd a helyi
felhívások megjelenésének várható időpontját is megtudhattuk. Bemutatták a helyi felhívások
rögzítését az IIER rendszerben. A rendezvény végén az MNVH főtitkára beszélt a LEADER
HACS-ok és az MNVH együttműködéséről és a hamarosan kiírásra kerülő „kis pályázatokról”
amely regisztrációhoz kötött.
2017.08.25-én a Hajdú-Bihar megyei helyi akciócsoportok szakmai egyeztető megbeszélésen
vettek részt Kecskeméten, a 2017. július 31-én beküldött excel formátumú felhívásunk
kiértékelése érdekében. 2017. szeptember 11-ére minden helyi felhívásunkat rögzíteni kell az
IIER rendszerbe. Négy felhívás került átbeszélésre.
- Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület - Térségi vállalkozásfejlesztés, induló és működő
vállalkozások támogatása, megújuló erőforrások alkalmazásával.
- Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület - Nonprofit szervezetek kis értékű
eszközbeszerzése.
- Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület – Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek és
területek fejlesztése
- Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület- Civil szervezetek megerősítése.
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.
Munkaszervezeti irodánkban több ügyfél érdeklődött aktuális pályázati kiírásokról. A felhívások
tervezetével kapcsolatosan információt nyújtottunk. A „Mikrovállalkozások támogatása valamint
a helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése” és a „Tájérték alapú turisztikai fejlesztések”
című helyi felhívások iránt érdeklődtek. Az ügyfeleket az érdekelte, hogy mire lehet pályázni,
mekkora a projektre megítélt vissza nem térítendő támogatási összeg és a támogatási
intenzitás mértéke. Ötleteiket ismertették, valamint az összegyűjtött információk alapján tovább
ötletelnek.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
2017. 07. 29-én került megrendezésre Magyarhomorogon az Aratófesztivál,
2017. 08. 05-én Tetétlenen az I. Nemzetközi Homoktövis fesztivál,
2017. 08. 12-én Kabán a Káposztásnap és
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2017. 09. 02-én Zsákán a Nyárbúcsúztató.
A rendezvények színes programokat kínáltak az érdeklődők számára. A rendezvényeken
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.
A III. negyedévben változás nem történt. Folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az elnökségi- és
felügyelőbizottsági
tagok
érdeklődésére
a
tervezett
felhívásaink
állapotáról,
munkafolyamatairól, IIER rendszerben való feltöltéséről.
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.
A munkaszervezeti irodánk Berettyóújfaluban a Kossuth u. 25. szám alatt található.
2.5. Egyéb.
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 kabai szenior csoportja. 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.
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2018-ban közös projekt megvalósítását tervezzük a Vidékfejlesztési Program által kiírt VP619.3.1-17 kódszámú, A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek
előkészítése és megvalósítása című felhívás keretében.
2017. szeptember 04-én nyújtottuk be pályázatunkat „Ajánljuk magunkat” címmel.
Mottó:
Értékeink megismerése és megismertetése híd kultúráink között, a testvértelepülés gazdasági
kapcsolat is.
A projekt lényege, hogy ismertessük meg térségeinket egymás lakosságával. Hívjuk fel a
figyelmet egymás értékeire.
Projekt indító kampány keretében együttműködve egyesületünk tagságával és a Karsnyik
Földje Helyi Tevékenységi Csoporttal adatbázist készítünk a helyi értékekből. A helyi értéket
tágan értelmezzük, tehát egy-egy néptánc produkció vagy helyi étel elkészítésének receptje,
ugyan úgy helyi érték, mint számos épített és természeti értékünk kézműves mesterségeink.
A két Akciócsoport az adatbázist a már meglévő honlapjaik részeként két nyelven szöveges és
fotó dokumentumokkal is megmutatja.
Promóciós kisfilmeket készítünk. Mit érdemes megnézni, kipróbálni a Lengyelországból ide
látogatóknak, illetve Krasnyik térségébe érkezőknek.
Mindebből készítünk egy kétnyelvű kiadványt.
A projekt zárásaként a Krasnyik Földje Helyi Tevékenységi Csoport delegációját látjuk
vendégül. Tanulmányutat és „Térségi Napot” szervezünk, ahol helyi értékekkel ismerkedhetnek
vendégeink.
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, 2017.10.11.
Készítette: Oláh Marianna
…………………….
aláírás

