
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

BESZÁMOLÓ 

a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

2017. január 1. – 2017. március 31. időszak 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. 

Adott időszakban a helyi felhívások tekintetében az Egyesület munkaszervezete 
Kecskeméten részt vett egy országos konferencián, 2017. március 7-én, ahol többek között a 
Helyi Felhívás sablon végleges változatát és annak útmutatóját ismertették. A nap folyamán 
délelőtt a kitöltési útmutató került bemutatásra, majd a délután folyamán gyakorlatban is 
alkalmazásra került, csoportos munka keretében egy-egy helyi kiírást dolgoztak ki a HACS 
munkatársak többnyire olyan Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiájának intézkedéseire 
alapozva, akik újonan alakultak.  
 
2017. március 8-án szintén Kecskeméten került sor az Agrárium 2017 elnevezésű 
rendezvényre, ahol a Miniszterelnökségtől, FM-től, NAK-tól és MÁK –tól vettek részt 
előadók/képviselők. Főbb témái voltak az MVH átszervezése, a 2017-es kérelmek benyújtása, 
a páyázati és kifizetési menetrendek 2017-ben, valamint a KAP jövője és GINOP-os 
pályázatok az élelmiszeripar számára. Továbbá tájékoztatás hangzott el a nemzeti 
támogatásokról.  
 
Az Egyesület munkaszervezet vezetője továbbá az alábbi egyeztetési folyamatokat 
eszközölte még: 
2017. január 12 – Szolnok – Széchenyi Prograiroda, egyeztetés egyéb OP-k és VP-k 
kapcsán. 
2017. február 10. – Szolnok – Esély Szoviális Közalapítvány munkatársaival egyeztetés, 
tájékoztatás. 
2017. március 17. – Szolnok – Lángi Kft. Egyeztetés a vállalkozásoknak kiírásra kerülő, 
várható helyi felhívásokról. 
2017. március 27. – Budapest – FM-ben egyeztetésre került sor egyéb projektekkel 
kapcsolatosan, amelyek a Helyi Akciócsoport illetékességi rerületét érintik. 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

A helyi felhívások kidolgozása folyamatban van az útmutatók alapján. A helyi felhívás 
megjelenésének időpontja adott időszakban még most sem ismert pontosan. Ennek 
hiányában a munkaszervezet leginkább csak az Egyesületi tagokat informálta az éppen 
aktuális munkálatokról. 

1.3.  A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 

A fejlesztési források a 2016. év végén megküldött Támogtó Okirat és Együttműködési 
megállapodás óta csökkent. Korábban a forrás keret 643.000.000 Ft volt a működési és 
animációs költségekkel együttesen, azonban ezt csökkentették 462.695.658 Ft-ra. A 
fejlesztési források felhasználásáról azonban még érdemi információ nincs, azt a végleges 
Támogatói Okirat és a Helyi felhívás összhangjában alakítja ki a HACS a későbbiekben.  

1.4.  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

Az egyesület munkaszervezete ezen időszakban a helyi felhívás kidolgozásán munkálkodik, 
amint a kész felhívások elkészülnek, azt követően tervezzük annak bemutatását fórumok 
keretében.  

1.5.  Egyéb. 

Adott időszakban e-mailben követtük az országos és régiós levelezőn keresztül az ott nyújtott 
információkat. Az éppen aktuális információkról innen kaptunk tájékoztatást. Véleményezések 
és javaslatok, munkacsoport megbeszélések anyagairól kaptunk információkat. 

 

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. 

A 2016. március 07-én tartott Országos LEADER konferencián tartott tájékoztatáson vett részt 
a munkaszervezet. Részletezve az 1.1. pontban. 
 
 
 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

Az Egyesület a helyi kiírás megjelenését követően fog tájékoztató fórumokat tartani, azonban 
személyes egyeztetések történtek az irodában a Vidékfejlesztési Program egyéb aktuális 
kiírásaival kapcsolatban. Főként a mezőgazdasági vállalkozók számára történt tájékoztatás a 
nem mezőgazdasági termékek diverzifikációjával kapcsolatosan. Valamint a fiatal gazda kiírás 
részleteiről informálódtak többen a munkaszervezettől.  
 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

Az Akciócsoport működését nagy mértékben nehezíti a finanszírozási probléma, likviditási 
problémák jelentkeztek. További változás nem történt a HACS működésében. 

 
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 Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület a beszámolót érintő időszakban Fegyverneken 
(Szent Erzsébet út 169.) tart fent irodát. A munkaszervezetben két fő főállású (heti 40 órás 
munkaszerződéssel) munkatárs dolgozik. Vass Renáta a HACS munkaszervezet vezetője, 
Csótóné Tóth Ibolya irodai munkatárs/ügyintéző. A kellő mennyiségű munkaállomások adottak 
és az infrastruktúra is. A működési feltételek megfelelnek az előírásoknak.  Előző időszakhoz 
képest változatlan. Az iroda nyitvatartási és munkarendje hétfőtől szerdáig és pénteken 8-00-
tól 16.00-ig tart, csütörtökön 8.00-tól 18.00-ig. A további időszakban pedig telefonos 
ügyfélszolgálattal állunk rendelkezésre. 

2.5.  Egyéb. 

A HACS részt vett 2017. március 10-12 között, Abádszalókon megtartott Tisza-tor 
rendezvényen, mint meghívott vendég. A térség egyik legnagyobb rendezvényén azért vett 
részt a szervezet, mert itt az illetékességi területről igen jelentős számban jelennek meg helyi 
szereplők (Önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek).  

 

 

 

 



	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

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. „………….” című rendezvény (x. melléklet) 

3.2. „………….” című rendezvény (y. melléklet) 

 

Kelt.: Fegyvernek, 2017. április 3. 

Készítette: Vass Renáta, munkaszervezet vezető 

 

………………………. 

aláírás 


