BESZÁMOLÓ
a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
2018.10.01 – 2018.12.31. 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.
Nem releváns.
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása:
Egyesületünknél a LEADER pályázatok benyújtása két körös. Az első kör a helyi projekt
adatlapok benyújtását jelenti, melyre a HBB támogató, vagy elutasító döntést küld. A
támogató döntés feltétele, a 2. körös, elektronikus pályázat benyújtása. 2018. utolsó
negyedévében, a 7, korábban meghirdetett kiírásból, már egyik felhívásunk sem volt nyitva.
Az utolsó pályázatokat szeptemberben fogadtuk be. Ebben az időszakban sem projekt
adatlap, sem elektronikus LEADER pályázati felhívásunk nem volt már nyitva. A pályáztatás
jelenleg szünetel. Ennek ellenére újabb igények merültek már fel, a HACS tagjai, és a
térségben működő vállalkozások részről, pályázatok benyújtása kapcsán. Felhívás módosítás
ebben az időszakban nem történt. Egy pályázati felhívás, VP6-19.2.1.-61-5-17, Speciális
háziorvosi ellátások kialakítása, fejlesztése, szűrőprogramok kialakítása, népszerűsítése
kapcsán a pontozás és a HBB döntés megtörtént. A HBB jegyzőkönyv felcsatolásra került az
IIER rendszerben. A HACS jelenleg várja, hogy eredményt tudjunk hirdetni, várjuk, hogy az
IIER program kapcsán a szükséges fejlesztések megtörténjenek, annak érdekében, hogy
nyerteseket lehessen hirdetni.
A
VP6-19.2.1.-61-6-17,
Alternatív
energia
kiegészítő
alkalmazása,
alternatív
energiaforrásokra alapozó közlekedésfejlesztés kiírás hiánypótlásai beérkeztek, az összes
pályázat értékelése megtörtént. HBB döntés meghozatala szükséges.
A VP6-19.2.1.-61-2-17Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések pályázatok
ügyintézése megtörtént, 3 db pályázat a cégkapun nem tudta átvenni a hiánypótlást, ezek a
pesti központból újból kiküldésre kerültek, a hiánypótlások feldolgozás alatt állnak.

A VP6-19.2.1.-61-4-17, A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi
programok és fejlesztések felhívásra beérkezett pályázatok ügyintézése megtörtént, 1 db
pályázat hiánypótoltatása megtörtént.
A VP6-19.2.1.-61-2-17, Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések c. felhívásra
beérkezet pályázatok jogosultsági vizsgálata I. megtörtént, a további ügyintézést az
elkövetkezendő hónapokban (2019 év eleje) tervezzük elvégezni, kapacitás hiány miatt.
A VP6-19.2.1.-61-1-17, A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi
termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése c. felhívásra benyújtott pályázatok
hiánypótlása zajlott decemberben.
A VP6-19.2.1.-61-7-17, Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök
rehabilitációja és fejlesztése c. felhívásra beérkezett pályázatok alapjogosultsági vizsgálata
zajlott.
Nem volt olyan pályázat, mely hiánypótlás nélküli lett volna. A pályázat rendszer
bürokratikusabbá vált, az ügyintézési folyamat lelassult, az IIER fejlesztése miatt, előfordult,
hogy több hónapon keresztül várakoztunk és a pályázatok feldolgozása akadozott.
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.
Forrásfelhasználás még nem történt, hiszen nem tudtunk nyerteseket sem hirdetni.
1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
Helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvény nem történt ebben az időszakban. A LEADER
felhívásokkal kapcsolatos információk a HACS honlapján, a www.mvh-hacs.hu oldalon
megtalálhatók. Telefonon és személyesen is fogadtuk a pályázókat és a leendő pályázatokat
annak érdekében, hogy sikeres projektek valósulhassanak meg a térségben. Ezen kívül email
útján is tartottuk a kapcsolatot a HACS tagságával és a benyújtott pályázatok képviselőivel.
Minden egyes változásról, történésről email-ben információval szolgáltunk.
1.5. Egyéb.
A HACS tagok minél komplexebb tájékoztatása, a térségbeli együttműködések generálása és
ápolása kapcsán a munkaszervezet dolgozói az alábbi eseményeken vettek részt:
Dél-dunántúli régió HACS régiós értkezlet: 201812.04. A rendezvényen jelen volt Zsán-Klucsó
Klaudia az EMVA Stratégiai Főosztály Vidékfejlesztési Osztály osztályvezetője. Tájékoztatást
nyújtott a LEADER pályázatok kapcsán, rangsor állítás, forrásátcsoportosítás tekintetében.
Tütő Réka a MÁK Vidékfejlesztési Támogatások Főosztályának munkatársa ismertette az
IIER-ben a HBB eljárással kapcsolatos teendőket, tudnivalókat.
A HACS koordinációs megbeszéléseken a térségben működő TOP, EFOP pályázatok
kapcsán együttműködő partner. Számos esetben ezen projektek kapcsán a HACS
munkaszervezetében dolgozó szakemberek véleményét a projektgazdák kikérték, illetve

segítséget kértek bizonyos esetekben. Az együttműködés a térségben kiemelten jónak
mondható.
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.
Nem releváns.
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
Nem releváns.
2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.
A HACS működésében változás nem állt be. Az ügyfélfogadás, tájékoztatás a korábbiaknak
megfelelően, zavartalanul történt.
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.
Változás nem történt.
2.5. Egyéb.
HBB ülés: 2018.11.06. döntés született egy pályázati felhívás kapcsán, (ponthatárnyertesek). Ezen a napon a küldöttgyűlés és az elnökség tájékoztatás a is megtörtént, a
LEADER pályázatok feldolgozása kapcsán, és az egyesületet érintő egyéb történések
tekintetében.
Elnökségi ülés megtartására került sor: 2018.10.17-én, 2018.10.20-án és 2018.11.25-én is.

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.

Rendezvény nem került megtartásra.
A fentebb nevezett események és egyéb rendezvények tekintetében az alábbi költségeket
szeretnénk elszámolni a benyújtott, aktuális kifizetési kérelemben:

- útiköltség, catering (étel-ital, élelmiszer vásárlás), esetlegesen előadó díjak, szolgáltatási
díjak, költségek.

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

Kelt.: Kárász, 2019.01.14.
Készítette: Vidák Krisztina
munkaszervezet-vezető

……………………….
aláírás

