
SZÉCHENYI 
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VidékfeJ lesztési Koznasznú Egyeslilet 

BESZÁMOLÓ 

a Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesü let 

2016. év l június 10. és december 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 . 

A HFS kapcsán intenzív egyeztetések, előzetes felmérések a 2015 évre voltak jellemzőek . 

Több mint 150 db projekt ötlet érkezett be, amiket a Munkaszervezet feldolgozott és kiértékelt 
Fórumok tartására került sor, amelyek időpontja , helyszínei, témája, az az alábbi összefoglaló 
táblázatban olvasható. 
A kiértékelt adatlapok, és fórumok alapján, a HFS tervezésben bevonásra került a Közgyűlés , 

a tagjainak sorából delegált Koordináló Bizottság, az Egyesület elnöksége, valamint a 
Munkaszervezet. A szektorok együttesen kialakítottak egy tervezetet a későbbi támogatási 
területekhez. Időpontjai : 2015. 10. 16, 2015. 10. 12 Pétervására, Munkaszervezeti iroda és 
2015.11 .11 , Pétervására, Művelődési Ház. Nyilvános vitája, 2015. 11 . 25, Pétervására 
Művelődési ház. Közgyűlés, amin elfogadásra került, 2015. 11 . 27. Pétervására, Művelődési 
ház. Determinációs költségcsökkentés miatt módosítás vált szükségessé, ami 
intézkedésenként forráscsökkentést eredményezett és intézkedés összevonásokat, valamint 
módosítani volt szükséges a benyújtási határidőket is. Ezek elfogadása Közgyűlés által történt 
szintén, 2016. december 20-án . Előzetesen ugyan ezen a napon, teljes körű tájékoztatást 
kaptak az érdeklődök, fórum keretein belül a HFS kínálta támogatási lehetőségekről , 

kritériumokról , támogatási intenzitásokról , jogosultak köréről. Tájékoztató fórum megtartása 
történt még 2016. augusztus 2- án Balaton községben, az Önkormányzat épületében és 2016. 
augusztus 9 - én Pétervásárán a Művelődési házban. Mind a két helyszínen elsősorban a 
vállalkozói és civil szféra képviseltette magát. Az aktuális HFS és intézkedések kapcsán 
lehetőségük volt véleményezni azt és javaslatokat tenni, amiket kiértékeltünk és a 2016. 
decemberi Közgyűlés által jóváhagyott módosításokban már tükröződtek . Ugyan akkor nem 
szabad megfeledkezni az egyeztetési fo lyamat azon részéről, ami személyes ügyfél 
megjelenés esetében történt, mikor az érdeklődő, leendő pályázó, a munkaszervezeti irodába 
kért és kapott időpontot, ahol elmondhatta támogatási igényét, projekt ötleteit, észrevételeit és 
javaslatait. Ezeket ugyan úgy, mint a nyilvános viták és tájékoztató fórumok adatot, 
feldolgoztuk, kiértékeltük és fel is használtuk a HFS jobbítása érdekében . 2016. június 1 O. és 
2016. december 31 között, a rendelkezésre álló Ügyfélregisztárciós adatlapok alapján, 152 db 
személyes és telefonos megkeresés történt HFS és támogatásokkal összefüggésben. 
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1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai , a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
A Helyi felhívások megjelentetésének időpontját több esetben is módosítani kellett az eredeti 
tervekhez képest, mivel azok megjelentetéséhez nem voltak meg a központi jóváhagyások és 
jogszabályi háttér előkészítések. 2016. december 20- i Közgyűlésen történt változtatás 
alapján, 3 db felhívás került volna megnyitásra - Falusi szálláshely fejlesztés a hagyományok 
jegyében, Egyházi jellegű fejlesztések és Élhető települések kialakítása - 201 7 tavaszán, a 
maradék 6 db pedig 2017 őszén. Az utolsó módosítás értelmében, ami azonban2017- ben 
történt, 2017. július 03 - 2017. október 03- ig nyitva álló időszakban történik. A Kérelmek 
benyújtása, ellenőrzés , értékelése 2016. június 1 O - 2016. december 31 között nem volt 
aktuális. Az az idei, 2017 év feladatai közé fog tarozni. A pályázatok kiírást követően fórumok 
és tájékoztaták tartására fog sor kerülni . A benyújtási, ellenőrzési és értékelési szakaszban 
végzett tevékenység, az l H által kiadottaknak megfelelőe n fog zajlani. A helyi támogatási 
kérelmek befogadása az arra a célra rendszeresített felülete, a helyi támogatási kérelmek 
nyilvántartása, valamint az Együttműködési Megállapodásban és az Eljárásrendi 
Kézikönyvben rögzített, kapcsolódó feladatok elvégzése (pl. hiánypótlás, tisztázó kérdés 
kiírása, helyi támogatási kérelmek tartalmi értékelése). HBB tevékenységének támogatása 
keretében a beérkezett helyi támogatási kérelmeket döntésre előkészíti , azokat értékeli és 
pontozza, valamint gondoskodik a HBB jegyzőkönyveinek összeállításáról , a HACS 
döntéseinek az IH és a támogatást igénylő részére továbbításáróL Működési területén a 
területfejlesztési tevékenységet végző szervezetekkel, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat Állandó Titkárságával és a területi felelősökkel kapcsolatot tart, szakmailag 
együttműködik. Vagyis: a határidőn túl benyújtott, a HACS a kérelmet - hiánypótlási felhívás 
nélkül - elutasítja, és erről - valamint az elutasítással szemben kifogás benyújtásának 
lehetőségéről - a támogatást igénylőt értesíti . Ha a helyi támogatási kérelem hiányos vagy 
hibás, és ezért nem felel meg a helyi felhívásban meghatározott szempontoknak, a HACS 
munkaszervezete az összes hiány vagy hiba megjelölésével felhívja a támogatást igénylő 
figyeimét helyi támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség . 

Az értékelési feladatokat a pályázati adatlapban szereplő adattartalom alapján végzik, a helyi 
felhívásban meghatározott pontozási szempontrendszer segítségéve!. A helyi felhívásban 
meghatározott minimum pontszámot el nem érő helyi támogatási kérelmekről a HACS 
megfelelő indoklással elutasítási javaslatot készít. 

1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 
A forrás felhasználást két módon lehet majd nyomon követni, a beérkezett és megfelelő 

pontszámot elért kérelmek össz igényéből, és a nyertes pályázatok össz forrás 
felhasználásából, valamint az IH által kiadott és HACS számára megküldött időszakos forrás 
felhasználási keret aktuális állásábóL Pontos forrás felhasználás a benyújtott kitizetési 
kérelmek összesítéséből válik majd lehetövé. 2016 évben determinációs csökkentésre került 
sor, amiről 2016 decemberében érkezett tájékoztatás, eredeti forrásunkat az alábbiak szerint 
módosította az IH: 
Eredeti forráskeret 457.300.000 Ft 
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Csökkentés mértéke: 15,39% 
Jelenlegi keret összeg: 386.943.135 Ft 
Levonás összege: 70.356.865 Ft 

Látható, közel 70 millió Ft - al csökkent a kipályáztatható forrás keret. Mivel 2016 évben nem volt 
támogatási kérelem beadási időszak így ez a csökkentett keret nem változott a 2016 év tekintetében. 
A HFS - ben viszont ez a változás már 2016. december 20- án megjelent, mikor a Közgyűlés ezt a 
csökkentést elfogadta, és ennek megfelelően, arányosan minden intézkedés keretösszegét 
lecsökkenttette, két intézkedést pedig beintegrált két másik intézkedésbe. 

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 
A 2015 évben a helyi felhívások előkészítéséhez kapcsolódtak fórumok, tájékoztatók, 2015 
végén és 2016 - ban pedig a módosítások tették szükségessé azokat. 2016 évben, adott 
időszak vonatkozásában, hogyan az előzőekben láttuk, 2016. június 10 és 2016. december 
31 között 3 db tájékoztató fórum került megrendezésre. Minden esetben a HFS aktualitásiról , 
pályázati lehetőségekről esett szó. Jellemzően a legnagyobb érdeklődés, és ennek 
megfelelően a legtöbb kérdés és javaslat is a falusi szálláshely és önkormányzati 
fejlesztésekkel összefüggésben hangzott el. Folyamatos érdeklődés övezte a pályázatok 
kiírásának időpontját is, amire 2016 - ban még azt a választ tudtuk adni, hogy legkorábban is 
2017 első negyedévében várhatóak, a HFS- ben is ez jelent meg. Tájékoztató fórum 2016. 
augusztus 2- án Balaton községben, az Önkormányzat épületében és 2016. augusztus 9 - én 
Pétervásárán a Művelődési házban , valamint 2016. december 20- án Pétervásárán az 
Aranykakas fogadóban. 

1.5. Egyéb. 
Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhaszn ú egyesület 2017. marc1us 23 - án a 
módosított HFS-t és a 7 db intézkedést, pontozási táblázattal, adatlappal együtt, az IH, és az 
ellenőrző csoport felé előzetes jóváhagyásra komplett benyújtotta . 

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, melyek a negyedévben 
megvalósultak: 

2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 
2015 - ben a HFS megalkotásához és intézkedések kidolgozásához fórumokat, 
vitafórumokat, tájékoztatókat tartottunk és projektgyűjtő adatlapokat kértünk be. Koordináló 
csoport került bevonásra a tervezetek kidolgozásában . 2016 évben a jogszabályi háttér és 
forrásmódosítás indokolt HFS és intézkedésváltoztatásokat, amihez társadalmi vitára 
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bocsájtottuk a HFS -t és Közgyűlés keretein belül döntöttek róla, valamint a fentiekben már 
bemutatott tájékoztató fórumon kaptak információkat az érdeklődök a várható kérelmekről, 
kritériumokról, lehetséges benyújtandó dokumentumokról, azok főbb tartalmi és formai 
követelményeirőL A társadalmi vitán, a munkaszervezet dolgozói gyors ismertetőt nyújtottak a 
HFS felépítéséről, abban foglalt tartalomról, az intézkedésekkel kapcsolatos elvárásokról, 
tartalmi és szerkezeti felépítéséről, vonatkozó jog szabályokról, rendeletekről, l H 
rendelkezésekről és elvárásokróL Valamint röviden tájékoztatták a megjelenteket a VP más 
programjairól, annak érdekében, hogy pályázati átfedések, ütközések ne legyenek a 
javaslatok között, olyan módosító javaslat ne hangozzon el ami más VP-s pályázatban 
támogatható. 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 
Szintén 2015 évre volt jellemző a fórumok, rendezvények tartása, 2016 évben, év vegen 
került sor egy nagyobb fórum - rendezvény megrendezésére december 20-án, ahol a HFS 
aktualitásai, és az intézkedések ismertetése történt, valamint a teljes 2016 éves munka 
összefoglalása HFS és intézkedések szempontjábóL Így ismertetésre kerület a tájékozató 
fórumokon elhangzottak kiértékelései, összefoglalása, hogy azok hogyan kerülnek 
beintegrálásra a HFS további módosítás során. Külön kiemeit rész volt az intézkedés 
tervezetek, átfogó ismertetésük, valamint információt kaptak a determinációs csökkentés 
okairól , folyamatáról, a HACS - ra gyakorolt hatásáról és pályázatokra való kihatásáróL 
Többek közöttezen a rendezvényen szó esett a HACS müködési nehézségeiről, az elhúzódó 
Kitizetési kérelem beadásáról , tartozásokról, és arról is hogy 2017 - ben lehetőség nyílik 
előleg igénylésére, amivel a HACS valószínűleg élni fog. 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 
A HACS működésével kapcsolatban 2016. június 10 és 2016. december 31. között változás 
nem történt sem székhelyváltozás, sem személyi, sem pedig infrastrukturális. Közgyűlés 
Alapszabálynak megfelelően látta el a feladatát. Elnökség 1 fő elnök 2 fő alelnök 6 fő 

elnökségi tag személyében változás nem történt, ahogyan a felügyelő bizottság 5 tagja sem 
változott . Egyesületi tagfelvételek történnek folyamatosan, ugyan akkor kilépök is vannak, de 
a kötelező arány nem változott. Az Egyesület tagdíja 2016. december 31-ig 12.000 Ft volt. 
2016 évben takarékszövetkezeti hitelből és támogatásokból tudta csak fenntartani magát az 
Egyesület. Sok esetben elmaradásunk volt az irodabérleti díjjal , könyvelő , ügyvéd díjazásávaL 
Az átmeneti időszak eredetileg 2016 márciusáig tartott volna és onnan már az új forrás került 
volna felhasználásra, ennek csúszása miatt a tervezett 6 hónap helyett, a részünkre megítélt 
9. 400. OOO Ft támogatási összegből lassan 1 O hónapot kellett finanszírozni , ami lehetetlen 
volt, tekintve hogy 2016 májusában kaptunk utoljára támogatást, ez volt az első KK 5.640. OOO 
Ft összegen. a második részlet 2016 szeptemberében utalódott az Egyesület számlájára, 
ekkorra már közel 15 millió forintos adósságot görgetett maga előtt az Egyesület. 2016 
októberében a takarékszövetkezet meghosszabbította a hitelkérelmünket. Valamint 2016 
végén vetődött fel a lehetőség, hogy a HACS - ok igényelhetnek előleget a teljes működési 
költség 50% - nak erejéig. A HACS ennek érdekében már 2016 novemberében és 
decemberében azon dolgozott, hogy ennek feltételeit meg tudja teremteni és 2017 - ben 
beadhassa az előleg igényt, mivel ez az egy út kinálkozott a szervezet fenntartására . 
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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. 
Adott időszakban, ahogyan az előző pontban is megjelölésre került 2016. június 1 O és 2016. 
december 31 között személyi változás egy esetben történt. 1 fő munkaszervezet vezető, 1 fő 
szakmai vezető, 1 fő munkaszervezet vezető helyettes dolgozott teljes munkaidőben. 2016. 
június 02- 2016 novemberéig a GYES- en lévő kolléganő munkába állt teljes munkaidőben, 
majd 2016 októberétől ismét GYED - állományba vonult. Elnökség összetételében, 
személyében változás szintén nem történt, 1 fő elnök, 2 fő alelnök és 6 fő elnökségi tag látja 
el a feladatát. Infrastrukturális változás és székhelyváltozás szintén nem történt. 1 székhellyel 
müködik a Munkaszervezet, ami 2 db irodából, 1 db ügyféltérből , 2 db mosdóból és egy 
konyhasarokból áll. A munkavégzéshez szükséges összes eszköz, berendezés, bútor 
rendelkezésre áll, ezekben változás, csere nem történt. 

2.4. Egyéb. 
2017 évben lehetőségünk nyílt előleg igénylésére, amit az Egyesület 2017. március 3- án meg 
is kapott, ebből az elmaradásait rendezni tudta. 

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, 
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedelm ű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint 
minimum 1 darab- maximum 5 darab fotó csatolása szükséges. 

HACS rendezvények: 

3.1. "Helyi Fejlesztési Stratégia 2014 - 2020 - támogatási lehetőségek" címü rendezvény (1. 
melléklet) (Balaton község) (2016. augusztus 02.) 

3.2. "Helyi Fejlesztési Stratégia 2014 - 2020 - támogatási lehetőségek" címü rendezvény (2. 
melléklet) (Pétervására város) (2016. augusztus. 09) 

3.3 "HFS és pályázati lehetőségek" címü rendezvény (3. melléklet) (Pétervására város) (2016. 
december 20) 

Kiküldetési rendelvényhez kapcsolódó: 

3.4. Panyi Adrienn- munkaszervezet vezető : 2016. év. 

2016.08.02: Balaton uticél-Tájékoztató fórum tartása 
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2016.08.16: Parád - Ügyfél kérésére, falusi szálláshely helyszínének megtekintése 
fejlesztéshez. 

2016. 09. 20: Szilvásvárad - Hitelkeret emeléshez és hosszabbításhoz, Bélkő KHT. üléséről 

jegyzőkönyvi kivonat elhozása. 

2016. 10. 28: Eger - Agrárkamara, HFS és pályázatokkal , működéssel kapcsolatos 
egyeztetése, megbeszélés a Heves megyei HACS- ok és a Heves megyei Agrárkamara között. 

2016.12. 07. Eger - Megyeháza, "Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum" megállapodásának 
ünnepélyes aláírására 

Kelt.: Pétervására, 2017. április. 13. 

Készítette: Panyi Adrienn - munkaszervezet vezető 

Ogyfél azonosító: 1005538896 

.Elszámoló bizonylat támogatás elszámolásra benyúláSTa kerillt" 
Tamogalói okirat iratazonosilója: 1829490366 

e l 
Európal Unió 

Európai Mezógazdasági 
Vidékfej lesztési Alap 

1\<\AGYARORSZÁG 
KORMÁNYA A videki tersegekbe beruhazo Europa 

Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület 

3 250 Pétervására, Keglevich út 26. 
Adószám: 18224513-1-10 

aláírás - elnök 
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aláírás- munkaszervezet vezető 


