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Beszámoló a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület tevékenységéről 

2021 

 ( A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a pénzügyi beszámoló 

nem részletez) 

I. Bevezető 

 

A 2021. évben fő feladataink: 

- Az átmeneti időszakra kapott plusz fejlesztési források kihelyezése, 

- az új helyi felhívásainkra beérkezett kérelmek adminisztratív ügyintézése és tartalmi 

értékelése, 

- változás bejelentések kezelése, kifizetési igénylések benyújtásának segítése, 

- tájékoztató fórumok szervezése, 

- a munkaszervezeti iroda működtetése volt. 

 

Munkaszervezeti irodánkban folyamatos a kérelmek adminisztratív ügyintézése, a változás 

bejelentések kezelése. Személyes segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a sikeres projekt 

megvalósítás érdekében, továbbá a telefonos konzultációra is lehetőség van. Célunk a 

rendelkezésünkre álló fejlesztési források teljes lekötése.  

 

Fórumainkon a két még nyitva lévő helyi felhívásunk ismertetésével, kifizetési kérelmekkel, 

változás bejelentésekkel kapcsolatban animációs tevékenységet folytattunk. Hírleveleket 

készítünk és küldünk ki partnereinknek, a honlapunkon (www.bsve.hu) folyamatosan 

közzétesszük az olyan aktualitásokat, mint pl. felhívások felfüggesztése, újranyitása, 

rendezvények meghívói, megvalósult projektek dokumentumai, a hozzájuk kapcsolódó 

rendezvények. 

 

II. LEADER HACS eredményei 

A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület rendelkezésére álló forráskeret a 2021. május 20.-

án módosított támogatói okirat alapján: 907 538 025 Ft. 

Lekötött forrás:        614 695 545 Ft. 

A beszámolási időszakban újabb lekötött forrás    107 231 796 Ft. 

Ügyintézés alatt lévő kérelmek forrásigénye 2021. december 31.-én: 175 770 190 Ft. 

A beszámolási időszakban még beérkezett kérelmek forrásigénye:    35 947 771 Ft. 

Összesen:         933 645 302 Ft. 

http://www.bsve.hu/
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A fejlesztési forrásigény a beszámolási időszakig: 102,88 %. 

 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a támogatói okirattal rendelkező projektek 

megvalósulását.  

A VP6-19.2.1.-11-1.-17 kódszámú, „Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi 

termékek piaci pozíciójának megerősítése” című helyi felhívás 2019. március 10.-én lezárult. 

49 db kérelemről, két ülésén döntött a Helyi Bíráló Bizottság. 2019 őszén az ügyfelek 

megkapták támogatói okirataikat és megkezdték projektjeik megvalósítását. 21 ügyfél 

elszámolt az elnyert támogatással, 1 ügyfélnek benyújtott kifizetési kérelme van, 3 ügyfél 

kimentést kért, 6 projekt megvalósítása kérdéses, 18 ügyfél elállt a támogatástól.  

A 2021. decemberig visszavont kérelmek forrását átcsoportosítottuk a VP6-19.2.1.-11-6-20 

kódszámú „Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása” című 2020. augusztusban 

megjelent helyi felhívásunkra. 

 

A VP6-19.2.1.-11-5-17 kódszámú, „Tájérték alapú turisztikai fejlesztések” című helyi 

felhívás 2019 április 10.-én zárult. A Helyi Bíráló Bizottság 2019. július 25. – én 16 kérelem 

támogatásáról döntött. 11 projekttel az ügyfelek elszámoltak, 1 kérelem esetében benyújtásra 

került a záró kifizetési kérelem, 4 esetben támogatástól elállás történt. A felszabaduló forrás 

átcsoportosításra került a VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú „Mikrovállalkozások 

eszközbeszerzésének támogatása” című 2020. augusztusban megjelent helyi felhívásunkra. 

 

A VP6-19.2.1.-11-3-17 kódszámú, „Közösségi terek fejlesztése” című felhívás 2019. április 

10.-én zárult. 29 ügyfél kapott támogatói okiratot 2020 június hónapban. 14 projekt 

megvalósult és megtörtént az elszámolás is, 7 projekt megvalósítása folyamatban van, 8 

támogatástól való elállás történt. Ennél a felhívásnál is átcsoportosításra került a felszabaduló 

forrás a még nyitva lévő VP6-19.2.1.-11-7-20 kódszámú, „Helyi életminőség javítását célzó 

fejlesztések támogatása” című felhívásra. 

 

A VP6-19.2.1.-11-4-17 kódszámú, „Helyi értékek bemutatása” című felhívás 2019. május 

10.-én zárult. 43 db kérelem támogatásban részesült. 29 rendezvény valósult meg 2021 év 

végéig mely költségeivel az ügyfelek elszámoltak. 1 esetben a kifizetési kérelem ügyintézése 

van folyamatban, 3 projekt esetében kimentést kértek, 8 rendezvény szervezése folyamatban 

van, 2 esetben támogatástól való elállás történt. 

 

A VP6-19.2.1.-11-2-17 kódszámú, „Civil szervezetek megerősítése” című felhívás 2019. 

március 31.-én lezárult. 29 civil szervezet eszközbeszerzése került támogatásra. 25 projekt 

megvalósult a támogatással az ügyfelek elszámoltak. 1 projekt megvalósítás alatt van, 3 
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ügyfél elállt a támogatástól. A felszabaduló forrás át lett csoportosítva a VP6-19.2.1.-11-7-20 

kódszámú, „Helyi életminőség javítását célzó fejlesztések támogatása” című felhívásra. 

A VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú, „Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása” 

című felhívásunk zárásának időpontját módosítottuk, 2022. december végére. 2021 

decemberében forrásrendezés után erre a felhívásra allokált forrás 392 110 868 Ft. 2021 

évben két alkalommal döntött a Helyi Bíráló Bizottság a helyi felhívásra beérkezett 

kérelmekről. 2021. áprilisban 13 kérelem rangsorolása történt meg (forrásigény: 75 598 210 

Ft), 2021 októberben 15 kérelemé (forrásigény: 81 178 526 Ft). Az éves beszámoló 

elkészítéséig újabb 18 kérelemről született döntés (forrásigény: 107 231 796 Ft).  

A VP6-19.2.1.-11-7-20 kódszámó, „Helyi életminőség javítását célzó fejlesztések 

támogatása” című felhívásunk zárásának időpontját szintén módosítottuk 2022. december 

végére. 2021. októberben 11 kérelemről döntött a Helyi Bíráló Bizottság (forrásigény: 

78 824 640 Ft). 7 kérelem ügyintézése folyamatban van (forrásigény. 54 937 034 Ft).  

Rendezvényeink: 

 

A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület tárgyévi első tájékoztató fórumát online formában 

tartotta 2021. március 25.-én. Az első részben a VP6-19.2.1.-11-6-20 és a VP6-19.2.1.-11-7-

20 kódszámú felhívásainkat ismertettük, majd elmondtuk, hány darab kérelem érkezett be és 

hol tart az ügyintézés. Folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket az aktuális helyzetről, 

honlapunkon és hírlevelünkben, jelezzük, ha visszanyitjuk valamelyik felhívásunkat. 

A következő tájékoztató fórumot 2021. június 23.-án tartottuk Kabán, a Mácsai Sándor 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár előadótermében. A rendezvényen részt vettek a 

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. munkatársai, így a résztvevők a Leader pályázási 

lehetőségek mellett a GINOP pályázati lehetőségekről is tájékoztatást kaptak.  

A regisztrációt követően a technológiai háttér bővítéséhez köthető eszközök és gépek 

beszerzéséhez kapcsolódó felhívást ismertettük. Az előadáson elhangzott a projekt 

végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, illetve az, hogy a helyi felhívás legalább 1, de 

legfeljebb 2 mérföldkő tervezését engedélyezi. A dátumok, határidők pontos betartására 

hívtuk fel a figyelmet, valamint a műszaki, szakmai és egyéb elvárásokról is szó esett.  A 

rendezvényen megjelent vállalkozók és pályázatírók a pályázatokkal kapcsolatos konkrét 

kérdéseikre is választ kaptak (például a támogatható tevékenységek körének pontosítása; 

támogatást igénylők köre; elszámolható költségek köre).  

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. munkatársai a GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, 

kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 

segítő fejlesztések támogatása című felhívás tervezetét mutatták be. 
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Leader nyílt napot tartottunk 2021. szeptember 20.-án munkaszervezeti irodánkban. Minden 

ügyfélnek és leendő ügyfélnek más féle tájékoztatásra van szüksége, ezért döntöttünk úgy, 

hogy nyílt napot szervezünk. A nap folyamán a szervezetek képviselőinek nyújtottunk 

segítséget, projektjeik megvalósításához, elszámolások-, hiánypótlási dokumentumok 

benyújtásához. 

Tájékoztató fórum került megrendezésre 2021.11.19.-én Berettyóújfaluban, a Makk Kálmán 

Moziban. Mivel a támogatói okiratok kézhezvételétől számított, a megvalósításra 

rendelkezésre álló idő több felhívás esetében lejárt, vagy hamarosan lejár, sok megkeresés 

érkezik a tervezett fejlesztések megvalósításának határidejét módosító változás 

bejelentésekkel kapcsolatban. A határidő hosszabbítással kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 

kerültek ismertetésre. Az egyesülethez beérkező 24 hónapon túli, de 36 hónapot meg nem 

haladó mérföldkő módosításokkal kapcsolatos változás bejelentéseket az IH jogosult elbírálni. 

Felhívtuk a figyelmet a hosszabbítási igények tartalmi követelményeire. Indokolni szükséges 

az elmaradás okát, be kell mutatni, hogy milyen szinten tart a megvalósítás amennyiben 

elkezdődött a projekt végrehajtása, valamint hogy milyen intézkedéseket tesz, vagy tett annak 

érdekében, hogy a projekt a kért határidőre megvalósuljon.  

III. Pénzügyi beszámoló 

 

A pénzügyi beszámolót és a hozzátartozó könyvvizsgálói jelentést külön dokumentum 

tartalmazza. 

Egyesületünk 2021.12.31-én 90 taggal rendelkezett.  

A munkaszervezeti irodánk 2021. május 20.-tól 1 fő munkavállalóval bővült, így 4 fő, 

főállású, heti negyven órás munkavállalóval dolgozunk. 

Munkaszervezeti irodánk működésére fordított összeget utófinanszírozás formájában kapjuk 

meg, ezért előleg lehívására volt szükség 2017-ben. A beszámolási időszakban a még fennálló 

négymillió forint előleggel elszámoltunk.  

Kifizetési kérelmet negyedévente nyújthat be Egyesületünk. Három kategóriába soroljuk 

költségeinket, személyi jellegű, dologi és átalány költségek. A személyi jellegű kiadásaink 

15%-át kapjuk meg átalányköltségként.  

2021. évben igényelt és megkapott működési költségeink: 

 

2021. I. negyedév 6 178 455 Ft. 

2021. II. negyedév: 7 552 160 Ft. 

2021. III. negyedév: 7 610 550 Ft. 

2021. IV. negyedév: 8 356 637 Ft. 

Összesen:          29 697 802 Ft. 
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A 2021. május 20.-án módosított támogatói okirat alapján 2022. december 31-ig 188 528 185 

Ft működési költség áll a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület rendelkezésére, az eddig 

felhasznált működési forráson túl 2022. évre még 49 930 127 Ft használható fel. 

Bevételi forrásunk ezen kívül, a befizetett tagdíjak összege, valamint az önkormányzati 

támogatások. 

 

IV. Projektek megvalósulása 

 

Egyesületünk egy önálló projektet valósított meg a VP6-19.3.1-17 kódszámú nemzetközi 

pályázatot „Ajánljuk magunkat” címmel, együttműködve a Lengyelországi Krasnik Földje 

Tevékenységi csoporttal. A projektet 2022. januárban fejeztük be, a záró elszámolás 

megtörtént. A projekt elérhető honlapunkon: https://bsve.hu/bsve/nemzetkozi-projekt-bsve 

 

 

Berettyóújfalu, 2022.05.16 

 

 

Kiss Gáborné 

Munkaszervezet vezető 

 

 

 

 

 

Szegi Emma 

Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

         Elnöke    
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