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BESZÁMOLÓ
a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
2017. év október 01 – december 31. 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. októberében az Irányító Hatóság elvégezte a felhívások szabályossági vizsgálatát,
melynek befejezése után a végleges kiírások megjelentek honlapunkon, valamint a
Magyar Államkincstár honlapján.
2017.10.31-én megjelent a két gazdaság fejlesztéssel kapcsolatos felhívásunk:
1, „ Tájérték alapú turisztikai fejlesztések”
2, „ Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci pozíciójának
megerősítése”
2017.11.30-án megjelent a három, nem gazdaságfejlesztést érintő felhívásunk:
1, „ Civil szervezetek megerősítése”
2, „ Közösségi terek fejlesztése”
3, „ Helyi értékek bemutatása”
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.
A helyi felhívások megjelenésének ideje:
Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci pozíciójának
megerősítése 2017. október 31,
Tájérték alapú turisztikai fejlesztések 2017. október 31,
Közösségi terek fejlesztése 2017. november 30,
Civil szervezetek megerősítése 2017. november 30,
Helyi értékek bemutatása 2017. november 30.
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A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos
információk.
A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos két felhívásra („Tájérték alapú turisztikai
fejlesztések”,”Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci
pozíciójának megerősítése”) címűre az érdeklődők 2018. január 22-től nyújthatják be
pályázatukat. A nem gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos három felhívásra („Civil
szervezetek megerősítése”, „Közösségi terek fejlesztése”, „Helyi értékek bemutatása”)
az érdeklődők 2018. márciustól nyújthatják be pályázatukat.
1.3. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
2017. november 15 - én Zsákán és Kabán rendeztünk tájékoztató fórumot melynek
témája a megjelent gazdaságfejlesztésre irányuló két felhívásunk volt. A
rendezvényeken a tájékoztatást az Általános Útmutató ismertetésével kezdtük
(továbbiakban: ÁUF.), mivel ez a helyi felhívások elválaszthatatlan része. Elmondtuk
milyen feltételei vannak a pályázatok benyújtásának. Ezt követte a helyi felhívások
részletes ismertetése. A Mikrovállalkozások támogatása, valamint helyi termékek piaci
pozíciójának megerősítése című kiírással kapcsolatban a legtöbb kérdés a pályázók
körével kapcsolatos volt. A helyi terméket előállítók és az őstermelők egyaránt pályázni
szeretnének. Már a Helyi Fejlesztési Stratégia megalkotásánál is az volt az alapelv, hogy
akinek az árbevétele több mint 50%-a mezőgazdaságból származik, az erre a helyi
felhívásra ne pályázzon, viszont a helyi termék előállítókat támogatni szeretnénk. A
fórumon elhangzottak segítették a feltételek pontosítását. A módosított helyi felhívás
2017. december 21. – én megjelent.
A Tájérték alapú turisztikai fejlesztések című felhívásunknál kiemeltük, hogy nem csak
mikrovállalkozások, hanem civil szervezetek és önkormányzatok is pályázhatnak.
Néhány apróbb módosítás ennél a felhívásnál is történt. A módosított helyi felhívás
2017. december 21.-én megjelent.
A nem gazdaságfejlesztésre irányuló három helyi felhívásunkat 2017.12.11-én Komádi
településen, 2017.12.13-án Gáborjánban ismertettük. A tájékoztató fórumokat ezekben
az esetekben is az ÁUF ismertetésével kezdtük, majd a Közösségi terek fejlesztése, Civil
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szervezetek megerősítése és a Helyi érékek bemutatása című helyi felhívásaink részletes
ismertetése következett. Azt tapasztaltuk, hogy az ÁUF ismertetésével sok kérdésre
választ kaptak a megjelentek. A fórumok után lehetősége van a résztvevőknek konkrét
kérdéseket feltenni, egyéni helyzeteket megbeszélni. A legjelentősebb módosítás, amit
kérnünk kell, A Civil szervezetek megerősítése című felhívásunknál történik.
Indikátorként kérjük a pályázótól a tagságának növelését. Mivel az alapítványoknak
nincs tagsága, ezért ezt módosítani szükséges a helyi felhívásunkban.
1.4.Egyéb
Az észak-alföldi régió HACS - ai több esetben egyeztettek régiós szinten országos
képzések és információs napok alkalmával, de önálló régiós értekezletre október 19.
napján került sor Debrecenben. A Megyeháza II. emeleti Bocskai terme adott otthont
régiós értekezletünknek, melyet három napirendi ponttal hirdettünk meg a régióban. A
HBB ügyrendekkel kapcsolatosan több javaslat és észrevétel is született, melyeket
részletesen átbeszéltünk a napirend kapcsán.
Az észak-alföldi régióban működő HACS - ok 2017. december 14. napján tartották a
2017. év második régiós értekezletét Debrecenben. Az értekezlet három napirendi
ponttal került meghirdetésre, melyre elfogadta meghívásunkat az IH osztályvezető
asszonya, Zsán - Klucsó Klaudia.
Az első napirendi pont a régiós értekezletet megelőző munkacsoport ülésezésen
elhangzottakkal foglalkozott. Osztályvezető asszony jelezte, hogy a HACS - ok kérésére
megkezdték a felhívások visszanyitásait az IIER - ben, így a napokban minden HACS
elvégezheti az IH - nak jelzett módosításokat.
Részletesen átbeszélésre került a kérelemkezelési folyamat is, osztályvezető asszony
elmondta, hogy a munkacsoport értekezleten bemutatásra került egy részletes-, de még
nem végleges folyamatábra, mely részletezi a kérelemkezelés adott lépéseit, HACSMÁK feladatköröket. Feldolgozási időpontokat nem fogalmaz meg az IH, mert nem
akar ezzel is akadályokat gördíteni a HACS - ok elé, de bízik a gyors és precíz
feldolgozásokban, kezelésekben.
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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.
Munkaszervezeti irodánkban több ügyfél érdeklődött pályázati kiírásainkról. Konkrét
fejlesztési elképzeléseik kapcsán kérdeztek, melyek visszajelzések a helyi
felhívásainkkal kapcsolatban.
2017.11.02-án Csökmő település polgármestere, érkezett hozzánk, a településen
működő egyesület vezetőjével. A Csökmői Hagyományőrző Egyesület tájházat
működtet a településen. A tulajdonukban van egy régi épület, amit közösségi térként
szeretnének felújítani.
2017.11.21 –én Körösszakálból érdeklődött személyesen irodánkban több vállalkozó.
Az egyik horgásztavat kíván fejleszteni, kotrással és eszközbeszerzéssel, egy másik
érdeklődő turisztikai vállalkozását (falusi szálláshely) szeretné bővíteni kerítéssel,
filagóriával és parkolóval.
2017.11.22 - én Berettyóújfalu külterületen lévő vállalkozás (vendéglátó egység)
szeretné napelemmel fejleszteni épületeit. Egy másik érdeklődő családi vállalkozásként,
cukrászdát akar kialakítani. Helyi terméket (méz) gyártó kisüzem tulajdonosa szeretett
volna új eszközt beszerezni, de sajnos Berettyóújfalu belterületén van a vállalkozás, így
nem pályázhat.
2017.11.30-án Gáborján Község polgármestere kereste fel irodánkat. A településen
nincs falusi szálláshely, ami gondot okoz a községbe érkező vendégek
elszállásolásában. Rendezvény iránt is érdeklődött, pontosan milyen lehetőség van
számukra. Továbbá aktív civil szervezet működik (citerások), akik országos
rendezvényeken is felléptek már műsorukkal. Ők új hangszereket szeretnének vásárolni.
2017. december 18-án pályázatíró érdeklődött, képviselve több pályázni szándékozót.
Érdeklődőinket tájékoztattuk, kérdéseikre válaszoltunk.
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Vállalkozói fórumot szervezett
Berettyóújfaluban november 16.-án. Ezen a vállalkozói fórumon elmondtuk, hogyan
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lehet pályázatot benyújtani, milyen azonosítószámmal kell rendelkeznie a pályázónak,
hol igényelheti meg ezt az azonosító számot. Az ÁUF ismertetésénél kiemeltük azokat
a lényeges elemeket, amelyek az előző időszakhoz képest változtak. A helyi támogatási
kérelmek benyújtása csak elektronikus úton fog történni, ügyfélkapun keresztül. A
pályázónak tehát ügyfélkapuval is rendelkeznie kell, vagy meghatalmazott útján is
lehetséges a pályázat benyújtása, ebben az esetben a meghatalmazottnak kell
ügyfélkapuval rendelkeznie. Elmondtuk a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó
feltételeket. Milyen dokumentumok szükségesek akkor, ha az ingatlanfejlesztés saját
ingatlanon, vagy nem saját ingatlanon valósul meg. Elmondtuk hány mérföldkő
tervezése lehetséges. Mivel a támogatási intenzitás nem 100%, ezért önerőre van
szükség, amely rendelkezésre állását igazolni szükséges. Másképp kell a természetes
személyeknek, mikrovállalkozásoknak és az önkormányzatoknak igazolniuk az önrészt.
Ez is másképp történik az előző időszakhoz képest, ezért szükséges felhívni rá a
figyelmet.
Első felhívás, amelyről tájékoztattuk a megjelenteket a Mikrovállalkozások támogatása,
valamint a helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése című felhívásunk volt, majd
a Tájérték alapú turisztikai fejlesztések című felhívásunk ismertetése következett. Más
a fejlesztési cél, de sok hasonlóság van a két felhívás között. Ismertettük a felhívások
részleteit, majd kérdéseket tehettek fel a résztvevők.
Lényeges kérdés volt, hogy ha valaki benne lakik egy ingatlanba és a tetőteret szeretné
kialakítani falusi szálláshelynek az lehetséges e. Elmondtuk, hogy nem, lakott
ingatlanban nem lehet szálláshelyet kialakítani.
Önkormányzatok részéről felmerült, hogy a támogatási intenzitás az ő esetükben mért
csak 70%. Elmondtuk, hogy jövedelemtermelő beruházás esetén nem lehet magasabb
százalék. Tehát nem a felhívásra pályázó határozza meg a támogatási intenzitást, hanem
az, hogy jövedelem termelő vagy nem jövedelemtermelő a fejlesztés.
2017.10.07-én került megrendezésre a „III. Körösszakáli Hagyományőrző nap”. A
rendezvényen rendezvénysátrunkban vártuk az érdeklődőket, népszerűsítettük
számukra a Helyi Fejlesztési Stratégiát, ismertettük céljainkat, az 5 tervezett
intézkedésünket. Kiadványainkkal népszerűsítettük akciócsoportunkat.
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2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.
A IV. negyedévben változás nem történt. Folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az
elnökségi- és felügyelőbizottsági tagok érdeklődésére a tervezett felhívásaink
állapotáról, munkafolyamatairól, IIER rendszerben való feltöltéséről. Október 04 – én
elnökségi ülésen számoltunk be arról, hogy 2017 szeptember 11-ig a Leader felhívások
IIER - be feltöltése megtörtént. Mind az 5 felhívást rögzítettük, elküldtük az Irányító
Hatósághoz ellenőrzésre.
Október 04 – én felügyelő bizottsági ülésen számoltunk be az egyesület
gazdálkodásáról. Bankgaranciát kaptunk egy évre, így előleg igénylésére volt
lehetőségünk. Folyószámla-hitelünk nincs. Az önkormányzatoktól kapott kölcsönöket
visszafizettük. A kifizetési kérelmek három havonta kerülnek benyújtásra és három
hónap alatt elbírálásuk is megtörténik. A tapasztalatok alapján hat hónapot kell előre
megfinanszíroznunk.
A
garancia
meghosszabbítási
kérelmének
a
takarékszövetkezethez történő benyújtásánál ezeket a tapasztalatokat figyelembe véve
kérhetjük a garancia összegét és időtartamát.
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 irodánkban egy fő munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt
december 31. dátummal. Tervezzük egy fő munkavállaló felvételét januárban. Az
elnökségben és a felügyelőbizottságban nem történt változás.
A munkaszervezeti irodánk továbbra is Berettyóújfaluban a Kossuth u. 25. szám alatt
található, változás nem történt. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos
kötelezettségeinket teljesítettük a beszámolási időszakban.
A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület, a LEADER HACS-ok működési kézikönyv
4.9. pontjának eleget téve megküldte a helyi felhívások ismertető fórumainak
meghívóját a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat részére.
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2.5. Egyéb.
Fórumaink, rendezvényeink színvonalának emelése érdekében beszereztünk egy darab
roll up – ot, 85 cm × 200 cm méretben, munkavállalóink részére névjegykártyát
csináltattunk 200 darabot, valamint 200 darab 20 lapos A/5 méretű jegyzettömb és 200
darab logózott golyóstoll is beszerzésre került a kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettsége útmutató szerint.
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, 2018.01.08.

Készítette: Kiss Gáborné
munkaszervezet-vezető

