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Tisztelt Érdeklődők! 

Szeretettel köszöntjük, a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 

munkaszervezete (LEADER HACS) által kiadott HÍRLEVÉL olvasótáborában. 

 

Egyesület működése 

 

Szeptemberben újra fórumot szerveztünk ügyfeleinknek. Folyamatos az érdeklődés 

felhívásaink iránt, ezért ismertettük a „Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének 

támogatása” című helyi felhívásunkat. Elmondtuk a felhíváshoz tartozó főbb 

információkat, mint pl. a támogatást igénylők köre, megvalósítás helye, támogatható 

tevékenységek. Az előadás végén gyakorlati tudnivalókkal láttuk el a megjelenteket. 

Ezt követően a Leader pályázatok megvalósításával kapcsolatos általános 

tudnivalókról tájékoztattuk a megjelenteket. Leggyakrabban a mérföldkövek számát és 

dátumát módosítják a pályázók. A Helyi Felhívások legalább 1 és legfeljebb 2 

mérföldkő tervezését engedélyezik, így erre figyelni szükséges.  Változás 

bejelentésekor fokozottan kell figyelni, hogy a módosítás nem változtathatja meg a 

projekt alapvető célját és továbbra is teljesülnie kell a jogosultsági feltételeknek. A 

változás-bejelentés benyújtása előtt célszerű a helyi felhívást átnézni, azon belül is 

kiemelt figyelmet szükséges fordítani az egyéb elvárások és a tartalmi értékelési 

szempontok bekezdésre. A megjelentek között voltak olyanok, akik már támogatói 

okirattal rendelkeznek a „Helyi életminőség javítását célzó fejlesztések támogatása” c. 

pályázati felhívásra beadott támogatási kérelmeikkel kapcsolatban. Az ő részükről az 

esetleges változásokkal összefüggő gyakorlati kérdések merültek fel. (Pl.: 

Mérföldkövek felülvizsgálata / módosítása.) A tájékoztató fórum kötetlenül zajlott az 

egyesület dolgozói és a résztvevők között, amelynek során lehetőség nyílt az egyéni 

kérdések minél részletesebb megtárgyalására. Az esemény zárásaként 

megköszöntük a megjelentek megtisztelő figyelmét, elmondtuk, hogy kérdés esetén 

továbbra is kereshetik a munkaszervezet dolgozóit személyesen a munkaszervezeti 

irodánkban, valamint a megadott telefonos és e-mailes elérhetőségeinken is.    
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Pályázati hírek: 

 

Folyamatos a beérkezett kérelmek ügyintézése. 2022. szeptember 12.-én a Helyi 

Bíráló Bizottság ülésezett és a VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú 

„Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása” című helyi felhívás hét 

kérelméről döntött. 

 

Kérjük a támogatói okiratok kinyomtatását és tartós tárba helyezését! 

 

Leader forrásból megvalósult projektek: 
               

A Mendula Bakery Kft. Kabán fejlesztette vállalkozását. A 2015 óta működő 
családi vállalkozás granolák és magkrémek gyártásához szerzett be eszközöket. 
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Szilágyi Attila egyéni vállalkozó Gáborjáni telephelyén fejlesztette építőipari 
vállalkozását.   
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 Kiss Sándor egyéni vállalkozó tevékenysége hatékonyságát növelő gépeket és 

eszközöket szerzett be Földesen. 
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Mikó József egyéni vállalkozó Bárándon működő mikrovállalkozás, 

légkondicionáló berendezések telepítéséhez és egyéb villanyszerelési 

munkákhoz szerzett be eszközöket. 

 

     
 

A Gold Invest Net Kft. szálláshely szolgáltatását fejlesztette Kabán. 
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Bihartorda Önkormányzata kamera rendszert telepített a helyi közbiztonság 

javítása érdekében. 
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A Schwartz Weiss Kft. Bárándon fejlesztette vállalkozását. Tevékenységének 

hatékonyságát növelő gépeket szerzett be famegmunkáláshoz. 
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Rákosi Gabriella egyéni vállalkozó Kabán üzemelő virágboltját fejlesztette tevékenységéhez 

kapcsolódó eszközökkel. 
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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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