HACS logó

BESZÁMOLÓ
a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
2018. év január 01 – március 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 tájékoztató fórumok során az ügyfelek által feltett egyedi, speciális kérdésekre való
tekintettel a felhívások egyes pontjai pontosításra, módosításra kerültek az alábbi
időpontokban:
2018.03.02: „Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci
pozíciójának megerősítése”
2018.03.02: „Tájérték alapú turisztikai fejlesztések”
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2018.03.23.:„Civil szervezetek megerősítése”
2018.03.23.:„Közösségi terek fejlesztése”
2018.03.23: „Helyi értékek bemutatása”
1.3 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. március 5.-től, illetve március 12.-től nyújthatják be a pályázatukat.
A Magyar Államkincstár minden nap jelentést küld a LEADER HACS-ok részére a
benyújtott kérelmek darabszámáról, összegéről. Így nyomon tudjuk követni a fejlesztési
forrásokra való igényeket. A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó felhívások első
szakaszzárásáig (2018.február 22.-ig) a „Tájérték alapú turisztikai fejlesztések” című
felhívásra a forrás 76%-ra, míg a „Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi
termékek piaci pozíciójának megerősítése” címűre 52% -ra nyújtottak be pályázatot, így
az első szakaszzáráskor a felhívások nem kerültek felfüggesztésre.

1.4 A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények lebonyolítása
2018.01.17 Sárrétudvari
2018 első fórumára Sárrétudvariban került sor, ahol az Egyesület által készített öt
felhívást népszerűsítettük. Több polgármester, civil szervezet képviselője és pályázatíró
volt jelen. Lehetőségük volt kérdések feltevésére a tájékoztató végén.

2018.02.19 Biharkeresztes
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Az Egyesület öt felhívását mutatta be a fórum során Kiss Gáborné munkaszervezet vezető
és Jakab Noémi vidékfejlesztési menedzser. A fórumon nagyon sok érdeklődő volt jelen.
A tájékoztató végén a felmerült kérdésekre az egyesület munkatársai válaszoltak.
2018.03.08 Sáp
A www.mvh.allamkincstar.hu oldalon megjelent felhívásainkat ismertettük, hiszen ekkor
még négy felhívásunk volt nyitva, mivel a „Civil szervezetek megerősítése” című
pályázatunk 2018.március 12.-én nyílt meg.
Minden alkalommal azonos gondolatmenet szerint tájékoztattuk a fórumokon
megjelenteket.
A munkaszervezet vezető elsődlegesen ismertette az Általános Útmutatót (továbbiakban:
ÁÚF), amely a helyi felhívások elválaszthatatlan része. Minden egyes pályázat esetében
külön elmondtuk, hogy milyen feltételei vannak a benyújtásnak, majd ezt követte a
felhívások részletes ismertetése. A tájékoztató fórumok során az ügyfelek által feltett
egyedi, speciális kérdésekre való tekintettel a felhívások egyes pontjai pontosításra,
módosításra kerültek, így minden alkalommal kitértünk ezeknek az ismertetésére is.
1.5 Egyéb
Mind a Bihari, mind a Sárréti térségben rádióhirdetésekkel népszerűsítettük a pályázati
felhívásainkat. Ezen felül hírlevelet küldünk ki, és a honlapunkon (www.bsve.hu) is
közzétesszük az olyan aktualitásokat, mint pl. felhívások módosítása, meghívók.
A VP6-19.3.1-17 kódszámú nemzetközi felhívásra „Ajánljuk magunkat” címmel
pályázatot nyújtottunk be. Ez a projekt teljes mértékben illeszkedik a BSVE LEADER
HACS 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájához. 2014-ben a BSVE
és a Krasnik Földje Tevékenységi Csoport LEADER HACS együttműködési
megállapodást kötött. A benyújtott pályázat célja a magyar-lengyel kereskedelmi
kapcsolatokban érdekelt vállalkozások, a helyi termékeket előállítók piacra jutásának
segítése. Jó gyakorlatok bemutatása nem csak vállalkozói, hanem civil szervezetek
munkásságának, hagyományápolás, egészségmegőrzés és a természetvédelem területén is.
Ezen kívül további cél még, hogy fejlődjön a helyi szereplők térségen kívüli
kapcsolatrendszere.
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2018.02.01 Debrecen
Megyei értekezlet került megrendezésre, amelyen a fő témák az alábbiak voltak:




Leader Helyi Felhívások és a módosítások tapasztalatai
Leader ügyfélszolgálati munka
Egyebek

A tájékoztató fórumok során az ügyfelek által feltett egyedi, speciális kérdésekre való
tekintettel a felhívások egyes pontjai pontosításra, módosításra kerültek. Ezek a kérdések az
értekezleten is elhangzottak és megbeszélésre kerültek. A Kincstár minden HACS részére
rendelkezésre bocsátott egy közvetlen ügyintézői elérhetőséget.
2018.02.22 Nyíregyháza
Szakmai felkészítésen vett részt a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Nyíregyházán. A
felkészítésen előadást tartott Krisztin-Németh László osztályvezető úr, amely során bemutatta,
hogy az IIER rendszerben hogyan kell az ügyintézést lefolytatni, ismertette az IIER rendszer
felületét. Javaslatokat tett gyakorlati kérdések megoldásához. A második előadást Zsán-Klucsó
Klaudia osztályvezető asszony tartotta. Előadása során a döntéshozatali folyamatokat
ismertette. A rendezvény zárásaként elhangzottak a résztvevők kérdései, amire az előadók
választ adtak.
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 folyamatosan tájékoztattuk az ügyfeleinket a
felhívásainkról. Konkrét fejlesztési elképzeléseik kapcsán kérdeztek, melyek egyfajta
visszajelzések a helyi felhívásainkkal kapcsolatban. Néhány érdeklődő a teljesség
igénye nélkül:
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Barabás Ferenc, aki Biharkeresztes polgármestere, érdeklődött a közösségi terek
fejlesztésével kapcsolatos pályázatunkról, mivel ők a pályázat keretében szeretnének
felújítani egy kültéri színpadot.
Mezei József és Mezei Bettina rendezvényszervezés és turisztika témakörben
érdeklődött személyes beszélgetésünk során.
Tatár Árpád táncos tevékenységéhez szeretne beszerezni eszközöket, amelyekkel
megkönnyítené a táncosai számára a tánctudás elsajátítását.
A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársai is keresték a
munkaszervezetünket a felhívásokkal kapcsolatban pontosítás céljából.
Telefonon is nagyon sokan érdeklődtek, mind a lehetséges pályázók, mind pedig a
pályázatírók közül, az aktuális felhívásainkkal kapcsolatban.

2.2.A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
2018. március 8.-án Sápon tartottunk fórumot, amelyen Nagy Csilla, az MNVH
Szabolcs-Szatmár Bereg megyei területi felelőse is tájékoztatást nyújtott az
érdeklődőknek az MNVH program aktualitásairól.
A területi felelős elmondta, hogy a Miniszterelnökség 6 milliárd forintot ítélt oda a
Vidékfejlesztési Program keretében beérkezett kérelmekre. (Pl.: Erdészeti gépbeszerzés
támogatása, ezáltal növekszik az erdőgazdálkodás hatékonysága és javul az erdészeti
ágazat technológiai színvonala.
Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy újra lehet igényelni vissza nem térítendő
támogatást a népi építészeti emlékek helyreállítására. Ennek a programnak az a célja,
hogy a veszélyeztetett népi örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket
képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása. Bárki igényelhet
támogatást.
Ismertette továbbá a Vidékfejlesztési Program jelenleg nyitva lévő pályázati felhívásait
és rendelkezésre álló kereteit.
Tájékoztatta a résztvevőket, hogy olyan önkormányzatok, önkormányzati társulások és
társadalmi szervezetek pályázathatnak a Magyar Tájdíjra, amelyek a magyar táj
védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytatnak. A
nemzeti szintű pályázat egyik célja, hogy az arra legérdemesebb pályázat képviselhesse
hazánkat a nemzetközi megmérettetésben az Európa Tanács Táj Díj pályázatán.
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2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.
Folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az elnökségi- és felügyelőbizottsági tagok
érdeklődésére a tervezett felhívásaink állapotáról, munkafolyamatairól. Február 12.- én
elnökségi és felügyelőbizottsági ülésen számoltunk be arról, hogy munkaszervezetünk
elkészítette a Helyi Bíráló Bizottság ügyrendjét. A munkaszervezet vezető asszony
ismertette ennek az ügyrendnek a főbb pontjait, illetve javaslattétel történt a tagok
személyére. Akkor még csak a gazdaságfejlesztési felhívásaink voltak nyitva, így a
megjelentek tájékoztatva lettek a forráskeret kihasználtságáról, valamint a benyújtott
pályázatok darabszámáról.
A következő napirendi pont szerint ismertetésre került, hogy az Egyesületünk
bankgaranciája 2018. áprilisban lejár. A tavalyi évben a Főnix Takarékszövetkezet
fedezet nyújtása nélkül bocsátotta a rendelkezésünkre a garanciát. 2017 novemberben a
Főnix és más Takarékszövetkezetek összeolvadásával létrejött a Tiszántúli Takarék
Takarékszövetkezet, és így már nem tudták befogadni a garanciaigényünket fedezet
nélkül. Február közepén így fedezet bevonása mellett benyújtottuk az igénylésünket.
Március 22.-én pozitív elbírálás után megkaptuk a 15.000.000 Ft-os bankgaranciát.
2017-ben még 20.000.000 Ft bankgaranciára volt szüksége az Egyesületnek, idén ez
lecsökkent 15.000.000 Ft-ra, mert sikerült visszafizetnünk a különbözetet a tavalyi
évben.
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. Új munkavállaló került alkalmazásra 2018 február 12.-től, így
a munkaszervezet ismét 3 fő munkavállaló közreműködésével működik. 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.
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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 (MNVH) részére. 2018. március 8.-án
Sápon tartottunk fórumot, amelyen Nagy Csilla, az MNVH Szabolcs-Szatmár Bereg
megyei területi felelőse is tájékoztatást nyújtott az érdeklődőknek az MNVH program
aktualitásairól.

2.5. Egyéb.
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.

Készítette: Kiss Gáborné
munkaszervezet-vezető

…………………….
aláírás

