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Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 
I. 
Támogatási program elnevezése: "Helyi Fejlesztési Stratégiák Megvalósítása, valamint a működési és animációs költségek támogatása" 
Támogató megnevezése:  Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 
Támogatás forrása:    nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama:  2016. 06. 10- 2022.12.31 
Támogatási összeg:   188 528 185 Ft 
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 29 698 EFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 27 330 EFt 
- tárgyévben folyósított összeg: 21 340EFt 
Támogatás típusa:   vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi:   23 910 Eft 
Dologi:    3 422 EFt 
Felhalmozási:  - 
Összesen:  27 330 Eft 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A működési és animációs tevékenységek költségeinek felhasználására 2016. június hónaptól 2022. december 31.-ig jogosult 
egyesületünk.  
Negyedévente nyújthatunk be kifizetési kérelmet, melyet a Magyar Államkincstár három hónapos átfutási idővel dolgoz fel.   
Három költségkategória van: 

1. Közvetlen személyi jellegű költségek, 
2. Közvetett költségek (a közvetlen személyi jellegű költségek 15%-ának erejéig) 
3. Egyéb közvetlen költségek – tételesen elszámolható dologi költségek.  

 
2017.04.12-én nyújtottuk be első kifizetési kérelmünket. Azóta negyedévente folyamatos az elszámolás. Mivel költségeinket 

utófinanszírozással kapjuk meg, ezért 2021. évben a zavartalan működésünk érdekében a Takarékbank Zrt. - től igényeltünk és kaptunk 

4 millió forint bankgaranciát a 4 millió forint előleghez. Ezzel a fennálló előleggel a beszámolási időszakban elszámoltunk.  

 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

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. 

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

dolgozunk. 

Folyamatos a kérelmek adminisztratív ügyintézése, a változás bejelentések kezelése. Személyes segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a 

sikeres projekt megvalósítás érdekében, továbbá 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. A honlapunkon (www.bsve.hu) folyamatosan közzétesszük az olyan aktualitásokat, mint pl. 

felhívások felfüggesztése, újranyitása, rendezvények meghívói, megvalósult projektek dokumentumai.  

II.  

Támogatási program elnevezése: „LEADER Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységének előkészítése és megvalósítása” 
Támogató megnevezése: Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 
Támogatás forrása:  nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2019.03.12- 2022.01.14 
Támogatási összeg:   19 906 EFt 
- ebből a tárgyévre jutó összeg:  11 824 EFt 
- tárgyévben felhasznált összeg: 12 527 EFt 
- tárgyévben folyósított összeg: 4 178 Eft    
Támogatás típusa:   vissza nem térítendő 
 

http://www.bsve.hu/


Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi:        279 Eft 
Dologi  12 248 EFt 
Felhalmozási                  - 
Összesen:  12 527 Eft 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A projekt elszámolása három mérföldkőhöz kötődő, valamint egy időközi elszámolás keretében történt meg. 2020. évben az első mérföldkő 
keretében számoltunk el a projektindító kampány költségeivel és a hozzá kapcsolódó szórólappal és 2 db roll up beszerzésével. 2021. júniusban 
elszámolásra került a helyi értékekből készült adatbázis, a honlapunk kiegészítése, 1 db információs pult beszerzése, és az eddig elkészült 
fotódokumentáció. 2021. októberben időközi kifizetési kérelmet nyújtottunk be a nyári rendezvényeinkről, az ehhez kapcsolódó 
marketingeszközökről, és a kétnyelvű kiadványról. A záró kifizetési kérelem benyújtása 2022. januárban történt meg, ekkorra készültek el a 
települések értékeit bemutató kisfilmek.  
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú 

projekt megvalósítására került sor, a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület és a Lengyelországban működő Krasnyik Földje Helyi 

Tevékenységi Csoport együttműködésével. A projekt célja a térségek helyi értékeinek összegyűjtése, rendszerezése, bemutatása, 

ezáltal térségi marketing valósul meg, amelynek segítségével elősegíthető a térség gazdasági, turisztikai fejlődése, új vállalkozások, 

munkahelyek létrehozása. 

- A projekt megvalósítása 2020. márciusában, projektindító kampánnyal kezdődött Kaba, Tetétlen, Gáborján és 

Biharnagybajom településen. Ezeken a rendezvényeinken ismertettük a projektet és csatlakozásra buzdítottuk a 

megjelent önkormányzatokat, civil szervezeteket és vállalkozásokat. 

- A projektindító rendezvényekhez elkészült 2000 db A/5 méretű színes szórólap és 2 db roll up, a kötelező nyilvánosság 

biztosításához 2 db projekttábla. 

- 2020-ban a 47 település kulturális szakembereinek, helytörténeti gyűjtemény kezelőjének és helyi értéktár bizottság 

megkeresésével folytatódott a projekt. A partnerek megküldték helyi nevezetességeiket rövid leírással, majd a két térség 

kulturális, épített, természeti és gasztronómiai értékeit összesítő táblázatba rendeztük. Az összegyűjtött információk 

fordítása után teljes körű tartalmi, stilisztikai és nyelvi ellenőrzés következett. Ezután elkészült a helyi értékek adatbázisa.  

- Az összegyűjtött értékek a https://bsve.hu/bsve-helyi-ertek weboldal helyi érték térkép menüpontja alatt tekinthetők 

meg.   

- 2021 nyarára elkészült egy 52 oldalas kiadvány A/4 méretben, 2000 példányban, mely az összegyűjtött értékeket 

tartalmazza két nyelven. 

- 2021. augusztusban 20 fős lengyel delegációt láttunk vendégül. 2021. augusztus 13.-ra tanulmányutat szerveztünk 

részükre.  

- 2021. augusztus 14.-én nemzetközi példákat és hazai jó gyakorlatokat bemutató konferenciát szerveztünk.  

- A konferenciához 1 db molinó és 2 db roll up készült. 

- 2021. augusztus 14.-én kiállításra és vásárra invitáltuk a térség lakóit. A nap folyamán a kiállítóknak lehetőségük volt 

termékeik népszerűsítésére, értékesítésre, a termékek iránt érdeklődőkkel kötetlen beszélgetésekre.  

- A nyárra tervezett rendezvényeinkhez beszerzésre került 20 db sörpad garnitúra és 10 db rendezvénysátor, 1 db 

információs pult, 400 db plakát. 

- Lengyel vendégeinknek helyi termékekből álló ajándékcsomaggal kedveskedtünk. 

- A kiállítás és vásár színvonalas lebonyolításához 3 db molinó készült, valamint a résztvevőknek reprezentációs 

ajándékcsomag. 

- A helyi értékekről készült fotók és a 15 db kisfilm a projekt megvalósításának időszakában folyamatosan készült. 

Lengyelországba a vírushelyzet miatt viszont csak 2021 augusztus végén tudott a stáb kiutazni, így a filmek utómunkálatai, a 

vágás, narráció, fordítás 2022 januárra készült el. 

A projekt keretében mindkét térség helyi értékeinek összegyűjtése, rendszerezése, bemutatása megtörtént. Térségi marketing 

valósult meg, mely elősegíti a térségek gazdasági, turisztikai fejlődését. A közös munka újabb közös projekt kidolgozására inspirál. 

 

Berettyóújfalu, 2022.05.30 

 

 

Szegi Emma 

Elnök 

 

https://bsve.hu/bsve-helyi-ertek


  


