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ÉVES BESZÁMOLÓ 

a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

2017. év január 1. – december 31. időszak tevékenységéről 

 

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 6000 
karakter) 
 
Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  
 
1.1.  Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 

 

2017. január 19-én részt vettünk a Velencén a témában megtartott megbeszélésre, melyen az 
Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár is részt vett.  
A 2016. decemberi módosított támogató okirat alapján elkészítettük a Helyi Fejlesztési 
Stratégia módosítást, melyet a közgyűlés 2017. január 30-án jóváhagyott.  
2017.  március 7-én részt vettünk Kecskeméten az IH által szervezett rendezvényen.  
2017. május 25-én részt vettünk a LESZ által szervezett szakmai tájékoztatón, melyen Dr. 
Mezei Dávid agrár- és vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár ismertette a HFS-hez, a 
helyi felhívások megjelentetéséhez kapcsolódó aktuális információkat.  
2017. május 29-én részt vettünk Kecskeméten a helyi felhívásokkal kapcsolatos tájékoztatón. 
Az itt elhangzott információk birtokában 2017. május 30-án a Döntéshozó Bizottság 
javaslatára a Közgyűlés módosította a Helyi Fejlesztési Stratégiában az eszközbeszerzést, 
melynél kizártuk a beépített erőgéppel hajtott járművek beszerzését, illetve beépítettük az 
előzetes Projekt Adatlap bekérést és HBB támogató döntés szükségességét. 
2017. július 11-én részt vettünk Kecskeméten a LEADER szakmai felkészítő rendezvényen. 
Ennek keretében információkat kaptunk a helyi felhívás tervezetek elkészítéséhez 
kapcsolódóan az állami támogatás, de minimis szerinti besorolásról. Ebből kiderült, hogy 
valamennyi olyan tevékenységet tartalmazó intézkedést, melynek keretében valamilyen 
termék előállítás, szolgáltatás nyújtás történik, azt a kedvezményezettől függetlenül de 
minimis támogatásként kell besorolni. Ezen felül információkat kaptunk a LEADER 
animációs és működési költség elszámolással kapcsolatban.  
2017. július 28-án feltettünk az Egyesület honlapjára a felhívás tervezetek vázlatát az excel és 
külön word dokumentumként a műszaki-szakmai elvárásokkal. Ez képezte az alapján a helyi 
szereplőkkel 2017. július 31-én folytatott egyeztetésnek.  
Ezt követően a helyi szereplőkkel történt egyeztetés után megtartottuk a Döntéshozó Bizottság 
ülését, ahol a helyi felhívás tervezetek megtárgyalásra és elfogadásra kerültek.  
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2017. augusztus 21-én részt vettünk Kecskeméten az újabb LEADER szakmai felkészítő 
rendezvényen. Itt ismertetésre került a felhívás tervezetek IIER felületen történő rögzítésének 
folyamata.  
Egyesületünk az előírt határidőre feltöltötte a helyi támogatási felhívásokat az IIER felületre a 
program által biztosított módon (pl. támogatási intenzitás, pontozási szempont 
megfogalmazás). Majd annak újranyitását követően elvégeztük a programmódosításból eredő 
módosításokat, melyeket szintén az előírt határidőre megtettünk.  
2017. szeptember 27-én feltöltöttük az Egyesület honlapjára az IIER felületen feltöltött, az 
abból pdf-ben kiexportált felhívás tervezeteket.  
A 2017. szeptember 27-ei IIER-ben való feltöltést követően az Irányító Hatóság a 
gazdaságfejlesztő három felhívásunkat 2017. október 26. és 2017. október 30. napján nyitotta 
vissza az észrevételekkel. A telefonos egyeztetést követően elvégeztük a szükséges 
módosításokat. A két közösségfejlesztő felhívást 2017. november 29-én nyitotta vissza az 
Irányító Hatóság az észrevételekkel. A két felhíváson szintén elvégeztük a szükséges 
módosításokat. Mind az öt felhívást a módosítást követően jóváhagyta az Irányító Hatóság, 
azok megjelentetésre kerültek.  
 
 

1.2.  Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
 

Az Irányító Hatóság jóváhagyását követően a három gazdaságfejlesztési 
- Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 
- Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása 
- Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása 
felhívás 2017. október 31. napján megjelent a Magyar Államkincstár honlapján. Az erről szóló 
tájékoztató cikk 2017. november 1-jén jelent meg az Egyesületünk honlapján. A pályázatok 
benyújtására 2018. január 2-ától van lehetőség.  
Az Irányító Hatóság jóváhagyását követően a két közösségi 
- Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása 
- Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása 
felhívás 2017. november 30. napján megjelent a Magyar Államkincstár honlapján. Az erről 
szóló tájékoztató cikk 2017. december 1-jén jelent meg az Egyesület honlapján. A pályázatok 
benyújtására 2018. február 5. napjától van lehetőség.  
Egyesületünknél két körös a LEADER támogatási kérelmet benyújtása. Első körben a Helyi 
Bíráló Bizottságtól kell kérni a támogató nyilatkozatot. Az ezzel kapcsolatos részletes 
információkat tartalmazó cikk 2017. december 23-án jelent meg az Egyesület honlapján, majd 
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pedig a szintén 2017.12.23-án elkészített Hírlevéllel megküldésre került a feliratkozottaknak. 
A Projekt Adatlap kitöltésével kapcsolatos telefonos és személyes egyeztetés már 2017. 
decemberében megkezdődött. Ennek keretében nem csak a kitöltéssel kapcsolatosan történtek 
egyeztetések, de a későbbiekben a támogatási kérelemhez felrögzítendő árajánlatokkal, egyéb 
mellékletekkel kapcsolatban is. 
Mivel a támogatási kérelmek benyújtása csak 2018. évtől lehetséges, így ezen felül további 
ellenőrzési, értékelési tevékenység 2017. évben nem történt.  
 
 

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

Nem releváns a beszámolási időszakban. 
 
 

1.4.  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 
 

A helyi felhívásokkal kapcsolatban 2017. évben három tájékoztató fórumra került sor.  
Az első fórumra 2017. december 11-én 16,30 órakor Nórápon került sor az Értékkel bíró helyi 
és térségi rendezvények támogatása felhíváshoz kapcsolódóan.  
A második fórumra 2017. december 11-én 17,30 órakor szintén Nórápon került sor, melyen a 
Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása és a Közösségi célú 
eszközbeszerzés támogatása felhívások kerültek ismertetésre.  
A harmadik fórumra 2017. december 14-én Ugodon került sor a Mikrovállalkozások 
fejlesztéseinek támogatása és a Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása 
felhívásokkal kapcsolatban.  
Mindhárom fórumon ismertetésre kerültek a főbb szabályok: mi a felhívás célja, milyen 
tevékenységek támogathatók, mi nem számolható el, mik a beszerzés szabályai, építés esetén 
milyen további feltételek vannak, a LEADER HACS részéről milyen további elvárások 
vannak, mire van szankció ha nem teljesük, mikortól meddig lehet benyújtani az első 
szakaszhoz a kérelmeket, mit kell majd csatolni a felhíváshoz, stb. Ezen felül magán a 
fórumon és még utána is volt lehetőség a kérdések feltételére. A támogatási kérelmet 
megelőző HBB eljárással kapcsolatban külön képzés keretében kerültek bemutatásra a 
részletek.  A fórumokhoz kapcsolódóan kiküldetés kerül elszámolásra, mivel a vendéglátásra 
(pogácsa, üdítő) nem életszerű a 3 db árajánlat bekérése.  
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1.5.  Egyéb. 
 

2017. első félévében havonta részt vettünk a kísérleti jelleggel kialakuló Kristályvölgy 
Faluközösség polgármesteri találkozóin, ahol az érintett települések hosszú távú fejlesztése a 
cél. A megbeszélések témája részben a térségben felhasználható pályázatok megbeszélése, 
részben a hosszú távú fejlődés érdekében elérendő célok megfogalmazása, illetve a célok 
elérését lehetővé tevő fejlesztések, rendezvények, szemléletformálási programok 
megbeszélése, illetve maguknak a résztvevőknek egy szemléletformáló képzése.  

 

2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! 
(minimum 6000 karakter) 
 
Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:  
 
2.1.  A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 

 

Először 2017. július 31-én került sor Nórápon a helyi szereplők képzésére a Helyi Fejlesztési 
Stratégia végrehajtása érdekében, a tervezett helyi támogatási felhívásokkal kapcsolatban. Az 
ehhez kapcsolódó meghívót 2017. július 21-én feltettük az Egyesület honlapjára. A 
rendezvény során ismertetésre kerültek a felhívás tervezetek főbb elemei, külön kiemelve, 
hogy melyek azok, amelyek központilag kerülnek meghatározásra (megírásra) és melyek 
azok, amiket helyi szinten határoz meg a közösség a korábban elfogadott Helyi Fejlesztési 
Stratégia alapján. A képzés, szakmai fórum fő célja az volt, hogy az érdeklődő helyi szereplők 
megismerjék a helyi felhívás tervezetek elkészítésének módját, ütemét, melyek azok a részek, 
amik a HFS alapján helyben kerülnek meghatározásra. A résztvevők arra is lehetőséget 
kaptak, hogy a HFS alapján beépülő rendelkezésekkel kapcsolatban kifejtsék véleményüket, 
elmondják javaslataikat. A legfontosabb kérdés a gépjármű vásárlás engedélyezése/tiltása volt.  
A helyi felhívások megjelenése után a helyi szereplők képzésére két alkalommal került sor. 
2017. december 11-én (17,00 órakor) Nórápon és 2017. december 14-én Ugodon. Mindkét 
helyszínen a HBB eljárásrend, a támogatási felhívások benyújtásához szükséges HBB 
támogató nyilatkozat beszerzése volt a téma. Részletesen bemutatásra került a Projekt 
Adatlap. Külön kiemelésre került a GFO kód fontossága majd bemutatásra került, hogy a KSH 
honlapján honnan nézhető meg. Ezen felül ismertetésre került a négy feltétel, amiből legalább 
hármat teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki megkaphassa a támogatást. Ezt követően részletesen 
ismertetésre került a meglévő forrás, a Projekt Adatlapok benyújtási határideje és az ahhoz 
kapcsolódó HBB ülés tervezett ideje. Mind a képzés során, mind pedig azt követően lehetőség 
volt a kérdések feltételére.  
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2.2.  A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

 

A helyi tájékoztató rendezvények az 1.4 pontban kerültek ismertetésre.  
 
 

2.3.  A HACS működésének bemutatása. 
 

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 8564 Ugod, Petőfi u. 15. szám 
alatti székhellyel végzi tevékenységét, mely a munkaszervezeti iroda is egyben. Az Egyesület 
2017. évben 101 taggal működött: 42 önkormányzat (a fejlesztési terület 41 településének 
helyi önkormányzata és Pápa Város Önkormányzata), ezen felül a térségben működő 
vállalkozások, civil szervezetek, illetve őstermelők. Az Egyesületet szervei: Elnökség (elnök, 
két alelnök), Döntéshozó Bizottság, Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság. Ezen felül a HFS 
végrehajtásához kapcsolódóan 2017. május 30-án megtartott közgyűlésen megválasztásra 
került a 9 tagból és 3 póttagból álló Helyi Bíráló Bizottság.  
 
 

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.  
 

Egyesületünk 2017. évben folyamatosan biztosította a korábbi iroda (8564 Ugod, Petőfi u. 
15.) működését. A korábbi foglalkoztatottak (két teljes munkaidős: Jokesz Mária, Völfinger 
Barbara; egy részmunkaidős: Burján Ernő; egy megbízási szerződés: Szöllősi József 
könyvelő) mellé 2017. február 1-jétől alkalmazásra kerül további egy fő teljes munkaidőben 
(Lugosi Adrienn), készülve a HFS megvalósításával kapcsolatos feladatokra. Az iroda 
elérhető személyesen a nyitvatartási időben, illetve telefonon vagy e-mailen. Folyamatosan 
frissítjük honlapunkat. A feladatok ellátásához 1 db laptop került megvásárlása 2017. évben.  
A munkaszervezet vezető munkaköri leírása 2017. június 1-jétől módosult, mivel 
megkezdődött a Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken című TOP projekt 
megvalósítása. A munkaidejének 1/6 részében ellátja a projektmenedzsment vezetését, az 
ehhez szükséges feladatok elvégzését, illetve azok koordinálását.  
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2.5.  Egyéb. 
 

Egyesületünk képviselője 2017. január 6-án adott interjút a 2007-2013-as időszakban 
támogatott templomfelújításokról, melyet az Irányító Hatóság támogatásával a Duna Televízió 
adott le.  
2017. január 26-án részt vettünk Somlóvásárhelyen az Önkormányzat által rendezett évnyitó 
fogadáson, ahol lehetőség volt a LEADER programról is beszélgetni a térség vállalkozóival, 
illetve megismerni a központi pályázatokkal kapcsolatos aktuális információkat (dr. Kovács 
Zoltán államtitkár és Polgárdy Imre megyei önkormányzati elnök tájékoztatójából).  
2017. január 31-én részt vettünk a megyei fejlesztési terv egyeztetésén.  
2017. május 19-21. között egyesületünk kiállítóként részt vett a XXI. Pápai Agrárexpon. Itt a 
három napban bemutattuk a térségünk több helyi termékét, ezen kívül külön bemutatkozási és 
értékesítési lehetőséget biztosítottunk két helyi termék előállítónak és egy helyi termelői 
piacnak. Ezen felül több személyes megbeszélést is folytattunk a térség további termelőivel, 
illetve a térség turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó személlyel, szervezettel.  
2017. július 4-én a szakmai vezető részt vett a régiós HACS-ok részvételével megtartott 
kötetlen beszélgetésen, melyhez kapcsolódóan semmilyen költség nem kerül elszámolásra.   
2017. május 3-án részt vett a szakmai vezető a SEED Kisvállalkozás-Fejlesztési Alapítvány 
szervezésében megtartott, adományszerzéssel kapcsolatos workshopon. Ezen egyrészt saját 
szervezetünk működéséhez, másrészt pedig a térségben működő civil szervezetek 
megerősödésének érdekében a különböző támogatások (elsősorban adományok, 
céltámogatások) megszerzésével kapcsolatos ismeretek szerezhettünk.  
2017. október 24-én részt vettünk Balatonfüreden a megyei klímastratégiával kapcsolatos 
tájékoztató rendezvényen, melyet a civil szervezetek részére szerveztek. Egyesületünk 
együttműködő partnerként vesz részt a megyei klímastratégia készítésében, melyet a 
Veszprém Megyei Önkormányzat végez. Ehhez kapcsolódóan kiküldetés került elszámolásra. 
2017. november 10-12. között részt vettünk kiállítóként a BakonyExpon Veszprémben az 
Arénában. A standon több térségi helyi termék előállító részére biztosítottuk a termékük 
népszerűsítését és értékesítését. A rendezvény során több esetben egyeztettünk érdeklődőkkel 
a LEADER támogatási lehetőségekkel kapcsolatban is. Ehhez kapcsolódóan kiküldetés került 
elszámolásra, a bérleti díjat nem próbáltuk meg elszámolni.  
2017. november 17-én Bakonyszücsön került sor a Magyar Vadászati Kultúráért és Etikáért 
Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvény megtartására. Ennek fő célja egyrészt a 
LEADER HACS és tevékenységének bemutatása a vadászok részére, másrészt a helyi 
szereplők közötti kapcsolatok kiépítésének a segítése volt. A rendezvényhez kapcsolódóan 
kiküldetés került elszámolásra.  
2017. december 4-én részt vettünk Velencén a régiós HACS megbeszélésen.  
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3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, a 
rendezvények felsorolása dátum és helyszín megjelölésével. Melléklet benyújtása nem 
szükséges.  

 
 
- 2017. január 30. Nóráp: Döntéshozó Bizottsági és Közgyűlés  
- 2017. május 30. Nóráp: Döntéshozó Bizottsági és Közgyűlés  
- 2017. július 31. Nóráp: képzés 
- 2017. november 17. Bakonyszücs: Rendezvény Magyar Vadászati Kultúráért és Etikáért 

Alapítvánnyal közös szervezésben 
- 2017. december 11. Nóráp: 2 Fórum 
- 2017. december 11. Nóráp: képzés 
- 2017. december 14. Ugod: Fórum 
- 2017. december 14. Ugod: képzés 
 
 

4. Indikátorok 

Sorszám Mutató megnevezése Vállalt 
indikátor 

száma 
 

2017. évben teljesült 
indikátor 

1. Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma 

2 fő 3,5 fő 

2. Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda 1 db 1 db 
3. A helyi felhívások keretében támogatott 

projektek által létrehozott munkahelyek 
száma 

5 db 0 db 

 

Eltérés esetén indoklás:  

2017. év utolsó negyedévében jelentek meg a helyi felhívások, a benyújtási időszak csak 2018. évben 
kezdődött, így nem volt lehetőség helyi felhívásokra támogatási kérelmet benyújtani, így támogatási 
döntés sem születhetett, emiatt támogatott munkahely sem lehetett.  
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5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése 
 

 Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség 

1. IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
száma – 2017. év 

5 db 

2. IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
keretösszege – 2017. év 

383.300.000 Ft 

3. Megjelentetett helyi felhívások száma – 2017. év 5 db 

4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2017. év 383.300.000 Ft 

5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 2017. év  0 Ft 

 
Eltérés esetén indoklás: 

Mivel az Irányító Hatóság döntése érelmében a helyi felhívásokra 2018. évtől van lehetőség kérelmet 
benyújtani, így 2017. évben kötelezettségvállalás nem történhetett.  

 

 

6. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  

 
 2017. évre tervezett 

összeg 
 

2017. évben 
felhasznált összeg1 

 

Teljesülés aránya (%) 

Működési költségek 17,00 18,10 106 
Animációs költségek 1,00 0,41 41 
Egyéb tervezett bevételek2 2,00 1,80 90 
Összesen 20,00 20,31 102 

 

Eltérés esetén indoklás: 

A tagdíj a 2017. évben a 2017. évre vonatkozóan ténylegesen befizetett tagdíj, van aki nem fizette be a 
tagdíjat, így kevesebb, mint a tervezett összeg. Az összesen sorban a HACS működésével, 
animációval kapcsolatban elszámolható teljes összeg szerepel (20.313.393 Ft). Ebből animációra a 
honlappal kapcsolatos havidíj és a különböző rendezvényekkel, kiállításokkal kapcsolatos díjak 
kerültek feltüntetésre (405.770 Ft) (sajnos nincs útmutató, hogy ide mi számolandó el). Működési 
költségként pedig a maradék összeg került feltüntetésre.  

                                                           
1 Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott). 
2 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 
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A 2017.01.01-2017.12.31. időszakra vonatkozóan a Magyar Államkincstár részéről 18.035.991 Ft 
került kiutalásra.  

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: -  

 

Kelt.: Ugod, 2018. március 29. 

Készítette: Jokesz Mária szakmai vezető 

 

 

 


