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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

SZAKMAl BESZÁMOLÓ SABLON 

ÚTMUTATÓ NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ 

Negyedéves beszámolót negyedévente köteles a HACS benyújtani elektronikusan, az alábbi 
időszakok megjelölésével a címben: 

Negyedévente: 

1. negyedév: január 1. - március 31 . 
2. negyedév: április 1. -június 30. 
3. negyedév: július 1. - szeptember 30. 
4. negyedév: október 1. -december 31 . 

Pl.: "2017. év január 1. - március 31." 

A beszámoló minden pontjának minden alpontját szükséges kitölteni tartalommal, minimum 3000 -
maximum 6000 karakter terjedelemben , az 1. és 2. pontok vonatkozásában . 

Amennyiben az adott időszakban nem releváns az adott alpont, az alábbi feltüntetése szükséges: 
"nem releváns a beszámolási időszakban". 

Az "1.5. Egyéb" vagy "2.5 Egyéb" cím alatt minden olyan egyéb tevékenység feltüntethető, amely 
nem szerepel az előző pontokban, de a beszámoló szempontjából releváns információt szalgáltat 

A "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" pontban 
kérjük feltüntetni például új munkavállaló felvételét, szerződés változását, új vagy módosított 
munkaköri leírást, iroda költözését, irodabérleti szerződésben történt változást. 
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Amennyiben egy adott tevékenységhez költség kapcsolódik, kérjük, hogy jelölje meg a költség típusát 
az elszámolás folyamatának megkönnyítése érdekében . Pl.: 2016. október 10-i rendezvény: catering 
szolgáltatás, terembérlet, kiküldetési díj . 
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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

2017 év július 1 nap. - szeptember hónap 30 nap. 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 HACS ebben a negyedéves beszámolási időszakban , nem tartott Elnökségi ülést és 
Közgyűlést sem. Az Irányító Hatóság részére 2017. július 6.-án megküldésre került a HACS, 
közgyűlés által elfogadott Eljárásrendje, a 7 lntézkedésre vonatkozó indikátor készlet és a 
HACS logója. A HACS szakmai vezetője részt vett a 2017. július 11 .-én Kecskeméten 
megrendezésre kerülő Szakmai rendezvényen , ahol a LEADER Program aktuális kérdéseiről 
és más támogatási lehetőségekről hallhattak előadásokat a jelenlévők . Július 17.-én leadásra 
került az IIER felület kezeléséhez szükséges egyéni felhasználói nevek és jelszavak 
igényléséhez kapcsolódó dolgozói adatok. Az ütemtervnek megfelelően, a HACS 2017. július 
25.-én megküldte az IH részére a LEADER Helyi felhívásaira vonatkozó 7 db Intézkedés 
sablont, valamint a hozzá tartozó 7 db Excel értékelési táblázatot, és az intézkedések 
mellékletét képező Üzleti tervet, Működtetési és fenntarthatósági tervet, Pénzügyi tervet. Az 
IH kérésének megfelelően , augusztus 9. -én a HACS megküldte a legutolsó, Közgyűlés által 
elfogadott HFS-t, az Intézkedések további értékelése céljából. Valamint még ezen a napon az 
IIER informatikai telepítését is elvégezték a HACS dolgozói . 2017. augusztus 17.-én az IH 
által megküldésre került a LEADER Felhívás rögzítő segédlete. Augusztus 21 .-én újabb 
szakmai felkészítő rendezvényen vett részt a HACS-ot képviselő munkatárs Kecskeméten, 
ahol is a helyi felhívás-tervezetek tapasztalatairól , a helyi felhívások megjelenéséről és a 
felhívások IIER felületen történő rögzítéséről esett szó. Az IH 2017. augusztus 25.-én 
megküldte az egyes Intézkedések értékelést tartalmazó Excel táblázatokat. Ezek alapján , a 
kért módosításokat figyelembe véve, szeptember 11 .-i határidővel kérte a HACSOK-at 
felhívásaik IIER felületre történő feltöltésére , amit végre is hajtott a HACS. Az IIER felület 
hiányosságait látva, az IH újból megnyitotta a felületet a HACSOK számára, azzal a kitétellel , 
hogy szeptember 19.-ig végezzék el az általuk kívánt módosításokat. 2017. szeptember 12.
én, az Együttműködési megállapodás 4. pontjának, valamint a 3. mellékletét képező eljárási 
kézikönyv 3. pontjának médosulása végett, az Együttműködési megállapodás postai úton 
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újból megküldésre került az IH részére. Szeptember 26.-án a Munkaszervezet két dolgozója 
részt vett, a Szerencsen megrendezett Észak-Magyarországi HACS-ok Regionális 
értekezletén, ahol a Helyi felhívások rögzítési tapasztalatai , valamint az aktuális KK beadások 
körül felmerülő kérdések tárgyalása mellett, a megjelent IH és MÁK képviselők válaszoltak a 
felmerülő kérdésekre. Újabb IH feladat keretében szeptember 29.-ig volt szükséges a HACS
ok számára a Felhívás tervezetek és a HFS egyes pontjainak szinkronba hozatala. A HACS 
további személyes egyeztetést kezdeményezett a Helyi felhívásokkal kapcsolatban, amelyre 
október első napjaiban fog sor kerülni. 

1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai , a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 
Jelen beszámolási időszakban a támogatási kérelmek benyújtása még nem történt meg, így 
az ellenőrzési, értékelési szakaszok sem relevánsak. Az IH kérésének megfelelően az 
értékelési szakaszok határnapjai , 1 hónappal el lettek tolva. Így a benyújtás várható kezdete 
2017. december 11 .-e, az értékelési szakaszok határnapjai (2018.02.02; 2018.03.02; 
2018.04.02; 2018.05.02; 2018.06.30), abenyújtási időszak utolsó dátuma pedig 2018. június 
30 lesz. 

1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 
A támogatási kérelmek benyújtási időszaka 2017. ll. félévére módosult, így a HFS- hez 
kapcsolódó kipályáztatható forrás összege az Ih közleményben meghatározott teljes 
összegtől nem tér el , nem változott. 

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 
A HACS szakmai vezetője részt vett a 2017. július 11 .-én Kecskeméten megrendezésre 
kerülő Szakmai rendezvényen , ahol a LEADER Program aktuális kérdéseiről és más 
támogatási lehetőségekről hallhattak előadásokat a jelenlévők . Augusztus 21 .-én újabb 
szakmai felkészítő rendezvényen vett részt a HACS-ot képviselő munkatárs Kecskeméten, 
ahol is a helyi felhívás-tervezetek tapasztalatairól, a helyi felhívások megjelenéséről és a 
felhívások ll ER felületen történő rögzítéséről esett szó. 

1.5. Egyéb. 
2017. augusztus 2.-án, az Európai Mezőgazdasági Garancialap (EMGA) GF/JSZF/962/2016. 
számú szerződése és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) EÁT/173/3 
(2016) számú Szándéknyilatkozata alapján , a KPMG Konzorcium a 2017. június 7- én , a 
Heves Megyei Kormányhivatal Helyszíni Ellenőrzési Osztálya által lefolytatott ellenőrzésének 
tételeit, szúrópróba szerűen felülvizsgálata . A vizsgálat során a KPMG munkatársai minden 
vizsgált tétel ellenőrzését megfelelőnek találták, így a felülvizsgálat így zavartalan volt. 

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: 
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2.1. A helyi szereplök animálási, vagy egyéb célú képzése. 
Ebben a beszámolási idöszakban a helyi szereplök esetében , külön képzésre és animációs 
tevékenységre még nem került sor. A HACS dolgozói viszont részt vettek az IH által 
szervezett szakmai tájékoztató és felkészítő napokon (Kecskemét 2017. július 11 . és 
augusztus 21 .), ahol az Intézkedések összeállításának és kidolgozásának tapasztalatairól , az 
IH által lefolytatott szabályassági vizsgálatokról , valamint az egyes Intézkedések IIER 
rendszerben történő rögzítéséről kaptak hasznos információkat és irányelveket a jelenlévő 
HACSOK képviselői. 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 
Jelen beszámolási idöszakban 1 db helyi tájékoztató fórum került megtartásra, 201 7. július 3.
án. A munkaszervezet irodájában megtartott fórum, elsősorban a HACS illetékességi 
területéhez tartozó önkormányzatok részére volt meghirdetve. Az eddig tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a turisztikai fejlesztések iránt érdeklődök mellett, az önkormányzatok 
tanúsították a legnagyobb érdeklödést a pályázati lehetőségek iránt. A tájékoztatás keretében, 
első körben "Az élhető települések kialakítása" c. intézkedés kritériumai hangzottak el. 
lsmertetésre került a támogatható tevékenységek és a hozzá kapcsolódó elvárások, a 
támogatásra jogosultak köre és feltételei , az igényelhető támogatás összege és támogatási 
intenzitása, valamint a felhívás megjelenésének várható idöpontja. Ezen metódus alapján, 
ismertetve lettek az "Innovatív fejlesztések és munkahelyteremtés" és a "Hagyományőrző, 
értékteremtő rendezvények" c. intézkedések is. Mind három intézkedés esetében, 
bemutatásra kerültek az intézkedés specifikus csatolandó dokumentumok, valamint a 
tervezett pontozási rendszer felépítése. A fórum helyszíne és időpontja bejelentésre került az 
MNVH Borsod - Abaúj- Zemplén megyei képviselöjénél, mivel jelenleg Heves megyében az 
MNVH referensi poszt betöltetlen. 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

A pályázati idöszakra való felkészülés jegyében, a HACS pályázati igény felmérést kezdett el 
július hónapban. Az érdeklődök számára kiküldésre került egy igényfelmérő táblázat, melyben 
intézkedésekre lebontva szerepeitek a kér adatok. A pályázók általános adataik mellett, 
intézkedésenként meg lehetett adni, hogy a pályázó milyen minöségben kíván pályázni, 
melyik településről , milyen célterültre és mennyi az igényelt támogatás összege. 2017. 
augusztus 31.-én a HACS Szakmai vezetője részt vett a Heves Megye Foglalkoztatási 
Paktuma Irányító csaparti ülésén, amely a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 pályázat keretében 
zajlik és 2016 decemberében csatlakozott a HACS ehhez a paktumhoz, mint véleményező 
szervezet. Az aktuális ülésen, Heves megye kistérségeinek munkaerö piaci helyzete került 
áttekintésre, valamint az induló képzések listáját véleményezték a megjelentek. Szeptember 
20.-án újabb megkeresés érkezett az Egyesület irányába. Szilvásvárad Községi 
Önkormányzat, mint Konzorciumvezetö, a "TOP-5.1 .2-16 Foglalkoztatási együttműködés 
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Észak-Hevesben ll. ütem" c. pályázat keretében kérte az egyesület Konzorciumba történő 
belépését, mint szakmai, véleményező szervezet. Ezen kérésnek eleget téve, szeptember 
28.-án aláírásra került a HACS belépési Szándéknyilatkozata. Jelen beszámolási idöszakban 
nem került összehívásra az egyesület Közgyűlése, valamint az Elnökség sem. Az egyesületi 
taglétszámban változás nem történt. Többen jelezték csatlakozási szándékukat az egyesület 
tagságához, ezen tagfelvételi kérelmeket az Elnökség soron következő ülésén fogja tárgyalni. 
Az Egyesület tagdíja a 2017. év január 01.-i tagdíjemelést követően, jelenleg is 18.000 Ft. 

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, 
különös tekintettel a TO-ban szereplö indikátoroknak megfetelöen. Az irodára és/vagy a 
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási idöszakban bekövetkezett változások. 

Adott időszakban, személyi változás történt a munkaszervezet összetételében. 
Munkaszervezet-vezetönk Báryné Panyi Adrienn gyermeke születésével, 2017. augusztus 
23.-val Gyermekgondozási állományba vonult. Jelenleg 1 fő munkaszervezet vezető helyettes 
és 1 fő szakmai vezető dolgozik teljes munkaidöben. 1 fő pedig GYES állományban 
tartózkodik 2016 novembere óta. A TO - ban szereplö indikátoroknak a dolgozók jelenlegi 
létszáma, és az iroda eleget tesz. Az Elnökség személyi összetételé, valamint szférák szerinti 
aránya szintén nem változott. 1 fő elnök, 2 fő alelnök és 6 fő elnökségi tag látja et a feladatát. 
Infrastrukturális változás és székhelyváltozás szintén nem történt. 1 székhellyel működik a 
Munkaszervezet, a 3250 Pétervására Keglevich út 26. szám alatt. A székhely 2 db irodából, 1 
db ügyféltérböl, 2 db mosdóból és egy konyhasarokból áll. A munkavégzéshez szükséges 
összes eszköz, berendezés, bútor rendelkezésre áll, ezekben változás, csere nem történt. Az 
Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú egyesület lefedettségi területéhez 33 település 
tartozik, a bélapátfalvai és a pétervásárai Kistérség tekintetében. Az Egyesület által lefedett 
33 település közül eddig egy sem jelezte kilépési szándékát, és átjelentkezö település sincs 
más HACS területéről így a településeinkre vonatkozó adatok változatlanok. 

2.5. Egyéb. 
A 2017. április 1. - 2107. június 30. közötti id őszakra benyújtott, személy i és dologi jellegű 
kiadásokra vonatkozó Kitizetési kérelmünk jelenleg még hiánypótlási stádiumban van . 

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 HACS- nak saját rendezvénye: 

2017. 07. 03. Pétervására - Tájékoztató fórum Önkormányzatok részére (1.sz. melléklet) 

t.b l Európai Unió 
~J Európai Mezógazdasági 
ut. . .l Vidék fejlesztési Alap 

fv\AGVARORSZAG 
KOit.\ 1;\NYA A vidéki térségekbe beruháxó Európa 

6 

Ügyfél azonos/tó: 1005538896 
.Elszámoló bizonylaltámoga/ás elszámolásra benyújásra keriin' 
Támogatói okirat iratazonosítója: 1829490366 

r.l 
~ 



SZÉCHENYI ' 

11 1! 
~" .,..,.... . ,__,_J 

!'v\I N I\l i i·IU l NOh..~ l:l; 

, 

3.1. "Önkormányzatokra vonatkozó LEADER pályázatok és hozzá kapcsolódó elvárások" 
című rendezvény 

ldőpontja: 2017. július 3. - a (hétfő) 14.00 óra, helyszín: Pétervására, Észak Hevesi 33 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület - Munkaszervezeti irodája (3250 Pétervására, 
Keglevich út 26.) 

3.2 Kiküldetéshez kapcsolódó: 

Báryné Panyi Adrienn- munkaszervezet- vezető 2017. lll. negyed év 

2017. 07. 14: Pétervására - Eger - Pétervására: Vidékfejlesztési Kerekasztalon való részvétel a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatáságán 

Kotroczó Zsuzsanna- munkaszervezet- vezető helyettes- 2017. lll. negyed év 

2017. 08. 21: Pétervására - Kecskemét- Pétervására: az IH által szervezett LEADER Képzési 
Rendezvényen való részvétel 

Tóth Ádám- szakmai vezető- 2017. lll. negyed év 

2017. 08. 31 : Pétervására - Eger- Pétervására: A .. Heves Megye Foglalkoztatási Paktuma" Irányító 
Csoport ülésén való részvétel, meghatalmazottként 

2017 . 09. 26: Pétervására - Szerencs - Pétervására: Az Észak-Magyarországi HACSOK Regionális 
értekezletén való részvétel 

Készítette: Tóth Ádám- szakmai vezető 

Kelt.: Pétervására, 2017. október 11 
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Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület 

3 250 Pétervására, Keglevich út 26. 
Adószám: 182245 13-1-10 
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