BESZÁMOLÓ
a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület
Helyi Akciócsoport
2017. év első negyedév (2017. január 1. – 2017. március 31.)
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.
A Helyi Felhívásokhoz kapcsolódó Helyi Pályázati Felhívás sablont 2016 októberének közepén kapták
meg a LEADER HACS-ok, így ezután tudtunk a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület első
felhívásának megtervezésének, elkészítésének és egyeztetési munkájával kapcsolatos
tevékenységekbe belekezdeni. Tevékenységünk a rendelkezésre álló információk szerinti
tájékoztatást próbálta elősegíteni (pl. a Helyi Felhívások alapját szolgáló Cselekvési terv ismertetése),
illetve felkészíteni a helyi szereplőket a nyáron várható első pályázat benyújtására.
A hosszadalmas tervezés és az egyeztetések miatt a HACS vezetősége a minél gyorsabban minél
nagyobb forrás kipályáztatása mellett döntött, így a választásunk a legnagyobb forrásallokációval
rendelkező „Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások” intézkedésünkre esett, mint a LEADER
HACS majdani első felhívása.
2016 végén belekezdett a munkaszervezet a Helyi Felhívás elkészítésének munkálataiba, melyet
2017 első negyedévében folytattunk, de ennek elkészítése rengeteg tisztázandó kérdést vetett fel.
Mivel a munka nehézsége országosan a többi Helyi Akciócsoportnál hasonló volt, így 2017-ben a
Miniszterelnökség (EMVA Stratégiai Főosztály, Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság –
Irányító Hatóság) országos (közös) és egyéni Helyi Felhívás tervezet egyeztetési alkalmakat fog
nyújtani. Mindezek miatt 2017 első negyedévében a Felhívások sablonját, annak az intézkedés
adataival kiegészített első tervezetét, és a rendelkezésre álló, részletes Cselekvési Tervünket
ismertettük ügyfeleinkkel, tagjainkkal.
A Felhívás tervezetünk és Cselekvési Tervünk ismertetésének/egyeztetésének időpontjai:
 2017.01.10. Nyíradony – Helyi szolgáltatásfejlesztés – edzőterem fejlesztés











2017.01.12. Nyíregyháza – Civil szervezetek támogatási lehetőségei
2017.01.19 Debrecen – Helyi termék klaszter kialakítása
2017.01.30. Debrecen – Turisztikai tevékenységek ösztönzése
2017.02.01. Derecske – NAK rendezvény előadás
2017.02.08. Hajdúsámson - NAK rendezvény előadás
2017.02.17 Debrecen- NAK rendezvény előadás
2017.02.23. Létavértes – NAK rendezvény előadás
2017.03.08. Debrecen – Civil szervezetek támogatási lehetőségei
2017.03.09. Debrecen – Helyi termék klaszter kialakítása

1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.
A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület és munkaszervezete 2017 első negyedévében nem
jelentetett meg Helyi Felhívást, mivel csak egyeztetések zajlottak az Irányító Hatóság és a LEADER
HACS-ok között, így nem volt lehetőségünk a forrásokat megnyitni a pályázók számára. Mindezekből
kifolyólag nem végeztünk a kérelmek benyújtási, ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaihoz
kapcsolódó tevékenységet (nem voltak ilyen szakaszok).
Ezen időszak alatt fenntartottuk a munkaszervezetet és az irodát (heti 40 órás nyitva tartás).
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.
Mivel nem tudtunk megjeleníteni Helyi Felhívást, így nem került felhasználásra fejlesztési forrás.
Mindezek miatt nem végeztünk ilyen tevékenységet 2017 első negyedévében.
Ezen időszak alatt fenntartottuk a munkaszervezetet és az irodát (heti 40 órás nyitva tartás).
1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület a következő Helyi Felhívásokat érintő
rendezvényeken vett részt (A saját rendezésű rendezvény a 3-as pontban került felvezetésre, illetve
szakmai összefoglaló csatolva):


2017.03.01 Debrecen –Megyei HACS értekezlet: A Hajdú-Bihar megyéhez tartozó 4 LEADER
Akciócsoport rendszeres havi-negyedéves szakmai találkozója, ahol a programot érintő
aktualitásokat tekintjük át. Jelen találkozó fő témája LEADER HACS-ok aktualitásai, az
Országos LEADER Találkozó és a Hajdú-Bihar megyei HACS-ok javaslatainak összefoglalása






a LEADER programról Tasó Lászlónak, a tízezer főnél kevesebb lakosú települések
fejlesztéséért felelős államtitkárának.
2017.03.07. Kecskemét – Országos LEADER értekezlet: Központi tájékoztató nap a
Miniszterelnökség szervezésében Kecskeméten.
2017.03.21. Debrecen - Fókuszban a versenyképesség rendezvény: Fókuszban a
versenyképesség címmel szervezett nem mindennapi kerekasztal beszélgetést az Enterprise
Europe Network és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A vállalkozók itt első
kézből kaphattak választ az őket leginkább érdeklő kérdésekre.
2017.03.22. Budapest – EFOP Információs Nap: Az EFOP-1.3.7-17 számú, A társadalmi
kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének
bővítésével című pályázati felhívás információs napja.

1.5. Egyéb.
A
Dél-Nyírség
Erdőspuszták
LEADER
Egyesület
Helyi
Fejlesztési
Stratégiájában
meghatározott/allokált forrás csökkent, így 2017 második vagy harmadik negyedévében az IH
kezdeményezésére stratégiamódosítást kell végrehajtanunk.
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, melyek a negyedévben
megvalósultak:
2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.
2017. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartottunk tájékoztató rendezvényt/fórumot Nyíradonyban a
munkaszervezeti iroda Előadótermében. A rendezvény második felében sort kerítettünk a pályázók
(helyi szereplők) képzésére is. (Lásd 2.2. pont)
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
2017. január 26-án (csütörtökön) 16 órakor tartottunk tájékoztató rendezvényt/fórumot Nyíradonyban a
munkaszervezeti iroda Előadótermében. A rendezvény két főbb részből állt:



első rész: tájékoztató és fórum, illetve kérdések megválaszolása a VP-CLLD és a VP más
pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan,
második rész: sort kerítettünk a pályázók (helyi szereplők) képzésére is, hogy alkalmasak
legyenek a 2014-2020-as programozási időszak felhívásai segítségével megvalósítandó
projektjeikre. A program kiemelt célja a szakmai ismeretek bővítése, mélyítése, illetve az
érintett témák során felmerülő kérdések megválaszolása volt.

A rendezvényről részletes szakmai összefoglalót csatoltunk a 3. ponthoz (1. számú mellékletként).
2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.
Jelenleg a Helyi Fejlesztési Stratégiánk módosításának IH általi felülvizsgálatára várunk, hogy a
Miniszterelnökség és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Együttműködési
Megállapodást tudjon kötni a 2014-2020-as programozási időszakra ellátandó feladataira, illetve a
végleges eljárásrendeket is hamarosan meg fogjuk kapni információink szerint.
A 2017 második negyedévében a Helyi Bíráló Bizottság összetételén a várhatóan 2017 májusában
tartandó Közgyűlés határozattal változtatni fog, mivel a legfrissebb információink (eljárásrendek
megküldött tervezetei) szerint a közszférához is tartozó civil vagy vállalkozói szférát képviselő HBB
tagok csak közszféra képviseletében vehetnek részt a döntéshozatalban. Így a megfelelő arányok
betartása miatt új összetételű Bizottság felállítása szükséges.
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.
A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület munkaszervezetének dolgozóinak (3 fő)
foglalkoztatása határozott idejű szerződéssel történik. Ennek meghosszabbítása 2017 év elején
megtörtént (újabb 1 év hosszúságban). Személyi változás nem történt.
Munkaszervezeti irodánk heti 40 órában (Nyitva tartás: Hétfő 07:30 - 16:00, Kedd 07:30 - 18:00,
Szerda 07:30 - 16:00, Csütörtök 07:30 - 16:00, Péntek 07:30 - 14:00) működik és áll az ügyfelek
rendelkezésére.
A munkaszervezet Nyíradonyban a Kossuth u. 38. szám alatt bérel irodát. Beléptető rendszerrel-,
tűzvédelemmel- és betörésvédelemmel, továbbá megfelelő bútorokkal van ellátva.
Felszereltsége:








4 db asztali számítógép, 2 db hordozható számítógép
1 db multifunkcionális nyomtató
1 db digitális fényképezőgép
1 db etikett nyomtató
3 db mobiltelefon
vezetékes telefonvonal és fax
internet

Eszközeink állapota koruknak megfelelőek.

A meglévő infrastruktúrával a 2014-2020-as programozási időszak feladatait rendezett körülmények
között meg tudjuk ellátni.

2.5. Egyéb.
A HFS végrehajtás érdekében további fontos állomások voltak a következők:







2017.01.16. Debrecen – Főnix Takarék bankgarancia ügyintézés
2017.02.13. Debrecen – EFOP-1.7. tárgyalás
2017.02.15. Debrecen - Főnix Takarék bankgarancia ügyintézés
2017.02.28. Debrecen – MFÜ gyakornokok – előadás
2017.03.20. Debrecen – NAK igazolások
2017.03.31. Debrecen – EFOP pályázatokhoz kapcsolódó tárgyalás

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.
3.1. „LEADER – Tájékoztató Nap” című rendezvény (1. melléklet)

Kelt.: Nyíradony, 2017.04.18.
Készítette:
Szajbert Ákos
Munkaszervezet vezető

……………………….
aláírás

