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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

2017. év július 1. - szeptember 30. 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. 

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 kedvezményezettöl függetlenül de minimis 
támogatásként kell besorolni. Ezen felül információkat kaptunk a LEADER animációs és 
működési költség elszámolással kapcsolatban. Illetve elhangzott több olyan felvetés, ami a 
felhívás tervezeteket érintette. (Költségként kiküldetés kerül elszámolásra.) 

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, mely a 2.1 pontnál kerül bemutatásra. 

Ezt követően a helyi szereplőkkel történt egyeztetés után megtartottuk a Döntéshozó Bizottság 
ülését, ahol a helyi felhívás tervezetek megtárgyalásra és elfogadásra kerültek. 

2017. augusztus 21-én részt vettünk Kecskeméten az újabb LEADER szakmai felkészítő 
rendezvényen. Itt ismertetésre került a felhívás tervezetek IIER felületen történő rögzítésének 
folyamata. Több észrevételt is tettek a LEADER HACS-ok arra vonatkozóan, hogy mely részek 
nem működnek megfelelően (pl. támogatási intenzitás, pontozásnál kevés karakterszám, 
bizonyos típusú civil szervezetek GFO kódjának hiánya, stb.). (Költségként kiküldetés kerül 
elszámolásra.) 
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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. 

Jelenleg várjuk az Irányító Hatóság visszajelzését a feltöltött felhívásokkal kapcsolatban. 

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

Nem releváns a beszámolási időszakban . 

1.3. A HFS fejlesztés i források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 

Nem releváns a beszámolási időszakban. 

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

Nem releváns a beszámolási időszakban . 

1.5. Egyéb. 
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2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és ammac1os feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 karakter) 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 
megvalósultak: 

2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése . 

A beszámoló időszakban egy alkalommal, 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 szereplők kérése alapján ezzel 
kapcsolatban ismételten írásban megkeresésre került az IH. (Költségként kiküldetés kerül 
elszámolásra.) 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

Helyi tájékoztató rendezvény megtartására nem került sor. A helyi felhívások megjelenését 
követően tervezünk 3 tájékoztató rendezvény megtartását 1. és 2., majd a 3. és 4., ezt követően 
pedig az 5. intézkedéshez kapcsolódóan. 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

A HACS működésével kapcsolatban a beszámoló időszakában változás nem 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. 
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Egyesületünk továbbra is fenntartja és működteti az irodát, ahol a korábbi alkalmazottak látják 
el a feladatokat. Itt fogadjuk és tájékoztatjuk az ügyfeleket munkaidőben , illetve telefonon, e
mailen keresztül. A HACS honlapja folyamatosan, havonta aktualizálásra kerül. (Költségként 
munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj és járuléka, munkába járás, kiküldetés, illetve az iroda 
bérleti díja kerül elszámolásra.). Ezen felül megvásárlásra került 1 db laptop, melyet a szakmai 
vezető használ a munka ellátására. A tárgyi eszköz beszerzésre a forrás az elfogadott 2017. 
évi költségvetésben rendelkezésre állt. 

2.5. Egyéb. 

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. szeptember 26-án a szakmai vezető részt vett a Kristályvölgy Faluközösség, 
Szeretetfalva program következő megbeszélésén, melynek témája az elmúlt időszakban a 
központi szervekkel folytatott egyeztetések, benyújtott pályázatok rövid összefoglalója, majd 
pedig a következő időszak teendői voltak. (Költségként kiküldetés kerül elszámolásra.) 

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. A beszámoló időszakban olyan rendezvény nem került megtartásra, mely nem szerepel az 
előző pontokban. 

Kelt.: Ugod, 2017. október 16. 

Készítette: Jokesz Mária szakmai vezető 
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FÉNYKÉPMELLÉKLET	
Képzés,	szakmai	fórum	–	Nóráp,	Művelődési	ház	2017.07.31. 
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Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésére tartott képzés, szakmai fórum 
Nóráp, 2017.július 31. 

S.sz. 1 Résztvevő neve Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

település 
Aláírás 

1. 1Szalczer György SMB LEADER Egyesület Ugod ((/liL Íiv 
2. Jokesz Mária SMB LEADER Egyesület Ugod 

3. Lugosi Adrienn SMB LEADER Egyesület Ugod 

4. Völfinger Barbara SMB LEADER Egyesület Ugod 
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Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésére tartott képzés, szakmai fórum 
Nóráp, 2017. július 31. 

S.sz. Résztvevő neve Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

Aláírás 
település 
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Részletek

Megjelent: 2017. július 21.

A  Helyi  Fejlesztési  Stratégia  végrehajtása  érdekében  a  helyi  szereplők  felkészítésére  képzést,
szakmai  fórumot  tartunk  a  tervezett  helyi  támogatási  felhívásokról 2017.  július  31-én  (hétfőn)
17,00 órai kezdettel Nórápon a Művelődési Házban.

 A szakmai fórumon minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A felhívás tervezetek hamarosan elhelyezésre kerülnek a honlapon.

SMB LEADER - Helyi szereplők képzése https://smbleader.hu/hfs-modul/230-helyi-szereplok-kepzese.html?tmp...
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Részletek

Megjelent: 2017. július 28.

Az Irányító Hatóság útmutatása alapján folyamatban van a Helyi Fejlesztési Stratégiában szereplő
intézkedésekre a felhívás tervezetek elkészítése.

Az aktuális Helyi Fejlesztési Stratégia letölthető ide kattintva (/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016
/HFS_20170530.pdf).

A  felhívások  a  központi  felhívásokból  már  megszokott  formátumban  fognak  megjelenni,  ennek  a
tervezete letölthető innen (/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/Felhivas-minta.docx). Sajnos nem
ezt kell word dokumentumként megfogalmaznunk, hanem egy excel táblába kell a változó részeket

beírni,  majd  ezek alapján  az  IIER rendszerben kerülnek  rögzítésre  és  a  számítógép fogja  átemelni  a  word  dokumentum
megfelelő helyére és utána pdf-ként kerülne megjelentetésre a központi honlapon.

Az egyes intézkedésekhez tartozó excel tábla és a műszaki szakmai tartalom egyenlőre külön wordben letölthető az alábbiak
szerint:

1. Mikrovállalkozások fejlesztéseinek
támogatása

excel (/images/cikkek/HFS-tervezes-
2015-2016/1_Mikrovallakozas.xlsx)

műszaki-szakmai (/images/cikkek/HFS-
tervezes-2015-2016/1_muszaki-
szakmai.docx)

2. Mezőgazdasági termék
előállításának és feldolgozásának tám.

exce (/images/cikkek/HFS-tervezes-
2015-2016/2-mezogazdasag.xlsx)l

műszaki-szakmai (/images/cikkek/HFS-
tervezes-2015-2016/2_muszaki-
szakmai.docx)

3. Közösségi turisztikai szolgáltatások
fejlesztésének támogatása

excel (/images/cikkek/HFS-tervezes-
2015-2016/3-turisztikai.xlsx)

műszaki-szakmai (/images/cikkek/HFS-
tervezes-2015-2016/3_muszaki-
szakmai.docx)

4. Közösségi célú eszközbeszerzés
támogatása

excel (/images/cikkek/HFS-tervezes-
2015-2016/4-kozossegi-eszkoz.xlsx)

műszaki-szakmai (/images/cikkek/HFS-
tervezes-2015-2016/4_muszaki-
szakmai.docx)

5. Értékkel bíró helyi vagy térségi
rendezvények támogatása

excel (/images/cikkek/HFS-tervezes-
2015-2016/5-rendezveny.xlsx)

műszaki-szakmai (/images/cikkek/HFS-
tervezes-2015-2016/5_muszaki-
szakmai.docx)

SMB LEADER - Helyi felhívás tervezetek https://smbleader.hu/hfs-modul/231-helyi-felhivas-tervezetek.html?tm...
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Részletek

Megjelent: 2017. szeptember 27.

Az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár végre biztosította a feltételeit, hogy elkészülhessenek a
LEADER pályázatok tervezetei. Az előírt határidőben, 2017. szeptember 19-én megtörtént a tervezetek
véglegesítése az IIER rendszerben, így ezzel a nappal elindult a szabályossági vizsgálat. Az Irányító
Hatóságnak 30 napja van arra, hogy észrevételt tegyen a feltöltött pályázati felhívás tervezetekre. Az
előzetes információk szerint  a végleges pályázati  felhívások 2017.  október  31.  napjáig  meg fognak
jelenni a Magyar Államkincstár honlapján.

A benyújtott tervezetek letölthetők az alábbiak szerint:

1.  Mikrovállalkozások  fejlesztéseinek  támogatása  (/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/1-mikro-
20170927.pdf)

2.  Mezőgazdasági  termelők  előállításának  és  feldolgozásának  támogatása  (/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/2-
mezogazdasag-20170927.pdf)

3.  Közösségi  turisztikai  szolgáltatások  fejlesztésének  támogatása  (/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/3-turizmus-
20170927.pdf)

4. Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása (/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/4-kozossegieszkoz-20170927.pdf)

5.  Értékkel  bíró  helyi  vagy  térségi  rendezvények  támogatása  (/images/cikkek/HFS-tervezes-2015-2016/5-rendezveny-
20170927.pdf)

A  pályázaton  történő  indulás  egyik  feltétele  lesz,  hogy  a  támogatást  igénylő  szerepeljen  a  helyi  termék  és  szolgáltatás
adatbázisunkban. Erről bővebb információkat, illetve a felvételhez szükséges adatlapokat innen lehet letölteni: Helyi  Termék és
Szolgáltatás Katalógus (/helyi-termek-katalogus/6-helyi-termek-katalogus.html)

Amint megjelennek a végleges pályázati felhívások, azonnal kitesszük az elérhetőségüket a honlapra és meghirdetjük a pályázatok
benyújtásával kapcsolatos tájékoztató fórumokat.

SMB LEADER - LEADER pályázatok tervezete https://smbleader.hu/hfs-modul/236-leader-palyazatok-tervezete.html?...
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