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Tisztelt Érdeklődők! 

Szeretettel köszöntjük, a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 

munkaszervezete (LEADER HACS) által kiadott HÍRLEVÉL olvasótáborában. 

 

Egyesület működése 

 

Tájékoztató fórum került megrendezésre 2022.06.30.-án Berettyóújfaluban. Mivel 

pályázóink nagyon különböző fázisánál tartanak a projektjeiknek, ismertettük a projekt 

szakaszait: mikor kezdődik a megvalósítási szakasz, a fenntartási idő. A projekt 

megvalósítása saját felelősségre a kérelem benyújtása után megkezdhető, viszont 

kifizetési kérelem csak a támogatói okirat kézhezvétele után nyújtható be. A fenntartási 

idő a záró kifizetési igényben jóváhagyott összeg bankszámlára történő 

megérkezésekor kezdődik. Újra ismertettük a Magyar Államkincstár 30/2021. (V.5.) 

számú Közleményét a kifizetési igény benyújtásáról, valamint kértük ügyfeleinket, 

amennyiben nem pályázatíró nyújtja be az igénylést, kérjenek segítséget a HACS - tól, 

annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a hiánypótlás. A változás bejelentéssel 

kapcsolatos tudnivalókat is újra elmondtuk. A fenntartási időszakban a helyi felhívások 

egyéb elvárás pontjában szereplő kötelezettségekről és a vállalt indikátorok 

teljesüléséről kell monitoring adatszolgáltatást benyújtani.  

 

Arra biztatjuk pályázóinkat, hogy keressék munkatársainkat, személyesen, telefonon 

vagy e-mail formában! 

 
Pályázati hírek: 

 

Folyamatos a beérkezett kérelmek ügyintézése. 2022. június 09.-én ülésezett a 

Helyi Bíráló Bizottság és a VP6-19.2.1.-11-7-20 kódszámú „Helyi életminőség 

javítását célzó fejlesztések támogatása” című helyi felhívás hat kérelméről, és a 

VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú „Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének 

támogatása” című helyi felhívás tizenegy kérelméről döntött. 

 

Kérjük a támogatói okiratok kinyomtatását és tartós tárba helyezését! 
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Leader forrásból megvalósult projektek: 
               

Szabó Miklós egyéni vállalkozó Kaba településen fejlesztette vállalkozását. Festő 
tevékenységéhez szerzett be eszközöket. 
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A Kabai Hátszínvirág Alapítvány szabadtéri játékokat szerzett be az óvodás 
gyerekek mozgásfejlesztése céljából.  
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A Kovács-Ped Bt. Csökmőn fejlesztette vállalkozását. Ugráló vár kitelepítését és 

gyermek szabadidős rendezvények szervezését, mint új szolgáltatásait indította 

el. 
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Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 08:00-13:00 óráig. 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök: 7:30-15:00 óráig. 

Munkaszervezeti iroda címe: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. sz. 

 Munkatársaink: 

    Kiss Gáborné 

Tel.: 06 30 298 1234, 

E-mail: kiss.gaborne@bsve.hu 

Jakab Noémi 

Tel.: 06 30 330 8430, 

E-mail: jakab.noemi@bsve.hu 

Szutor Dóra 

Tel.: 06 30 298 6567 

E-mail: szutor.dora@bsve.hu 
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