SZÉCHENYI'

M1NISZlTRH.NÜKSf;G

BESZÁMOLó
a Bükk-Térségi LEADER Egyesület
2017. I. negyedév I január I. - március 31. időszak tevékenységéről

1. A HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységek bemutatása.
1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.
A 2016. december 15-én megtartott TKCS ülésen az a javaslat született az Elnökség és a Közgyűlés
számára, hogy a 15,4%-kal dete~ináció
miatt csökkentett fejlesztési forrást intézkedésenként
arányosan csökkentse. A TKCS javasolta továbbá, hogy az intézkedések közül először az 5. számú
(mikro-vállalkozások fejlesztésének támogatása) felhívást jelentesse meg a HACS, mivel a működési
forrás lehívhatósága a fejlesZtésifortások kihelyezésének arányában lehetséges, és ezen fejlesztések
valósíthatók meg leghamarabb.
A 2017. március 17-én megtartott elnökségi .ülés megvitatta és javaslatot tett a Közgyűlés számára,
hogy a deterrninációval csökkentett fejlesztési forrást intézkedésenként arányosan csökkentse aHACS.
Javasolta továbbá, hogy elsőként, a TKCS javaslatával egyetértve az 5. számú intézkedés felhívását
jelentessük meg, mellette a 4. számú (LEADER TUDOMKA Központ) intézkedés felhívását is, mivel a
ruDOMKA program indításának feltétele, hogya TUDOMKA Központ megkezdje tevékenységét.
A munkaszervezet az IH iránymutatásai és felhívási segédletei alapján megkezdte a felhívások
kidolgozását.
Az Irányító Hatóság kezdeményezésére, elkészítettük a HFS módosítás i tervezetet, melyet a TKCS és
az Elnökség javaslatai alapján dolgoztunk át. 2017. március 27-én küldtük meg az Irányító Hatóság
részére. A módosítási tervezet a deterrninációval arányoson csökkentve tartalmazza intézkedésenként a
fejlesztési forrásokat és az indikátorokat.
1.2. Helyi felhívás megjelenésének
valamint értékelési szakaszaiban

időpontjai,

a helyi támogatási

végzett tevékenységek

kérelmek

benyújtási

és ellenőrzési,

bemutatása.

Ebben az időszakban régió s értekezleten és az IH által szervezett fórumon tájékozódtunk és
feldolgoztuk a LEADER munkacsoporttól kapott inforrnációkat. A felhívások kidolgozása folyamatban
van. 2017-ben két felhívást szeretnénk megjelentetni, így 146,9 millió Ft fejlesztési forrást
kipályáztatni. A maradék összes forrást 20 18-ban tervezzük kipályáztatni.
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának

nyomon követésével kapcsolatos

információk.

A fejlesztési források és a HFS megvalósulásának nyomon követése céljából a projektek szakmai-,
pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a projektgazdáknak félévente szakmai
beszámolót kell készíteni a HACS részére. A szakmai beszámoló sablonja a kidolgozás alatt álló
felhívások mellékIetei lesznek.
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1.4. A helyi felhivásokkal" kapcsolatos

rendezvények

bemutatása.

LEADER országos konferencia:
Az Irányító Hatóság 2017. 03. 07-én, Kecskeméten

workshoppal

egybekötött

konferenciát

tartott,

melyen Dr. Nagyné Mile Erzsébet képviselte a HACS-ot
Dr. Viski József helyettes államtitkár a HAC S-ok működési és animációs költségeinek elszámolásáról
elmondta, hogy 2017 áprilisában lehet kifizetési kérelmet benyújtani a 2016. 06. 10. - 1016. 12. 31.
időszak és 2017. 1. negyedév tekintetében. A továbbiakban havonta mérfóldkőhöz nem kötődő KK-t
lehet benyújtani bérekre és járulékaira, + 15%-os arányában rezsi jellegű költségekre, ezt követően
negyedévente, beszámolóhoz kötötten a 3 típusú, tételesen elszámolandó költségeket kell elszámolni.
Továbbra is lehetőség van előleg igénylésére, melyhez szükséges a garanciavállalás.
.
Dr. Finta István, a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület elnöke, a LEADER munkacsoport féléves
munkáját ismertette, melynek eredményeként került kidolgozásra a HACS-ok szát'nára az előleg
igénylése és a működési és animációs költségek elszámolhatósága
a fejlesztési források
felhasználásához nem kötötten. A munkacsoport a LEADER eljárásrend kialakításán dolgozik.
Nagy Attila főosztályvezető a helyi felhívások tervezési szempontjait ismertette. A felhivásoknak a
272/2014 (XI.5.) kormányrenclelettel összh~gban kell leMI, különös tekintettel a kormányrendelet 5.
mellékiete szerinti elszámolható költségekre. A felhívásoknak meg kell felelni a HFS-ekben
jóváhagyott intézkedéseknek. Az elkészített felhívásokat az IH minőségbiztositja. Javasolt a tervezésnél
újonnan megjelent VP-s felhívásokat mintául venni.
Horváth Szilveszter LEADER koordinációs referens ismertette a legfontosabb teendőket, mielőtt a helyi
felhívások kidolgozásánaknekikezdünk.
Elmondta, hogyan épül fel egy felhívás, melyek a felhívások
kiemelten kezelendő részei és mit jelentenek a színkódok a segédletben.
Dr. Mezei Dávid helyettes államtitkár elmondta, hogy a LEADER eljárásrend kidolgozás alatt van,
véglegesítéséheza munkacsoport hetente fog ülésezni és kibővítik régiónként egy fővel. Az eljárásrend
véglegesítése kb. egy hónapot vesz igénybe.
Ezt követően 15 [ős csoportokB~, új HACS-ok intézkedéseiből készitettünk felhívástervezeteket.
ls:ziímóllí.iikjv1\lItikötts
.'áriIiűvél

tlIle

evezése{I tti usú'kől

L5. Egyéb.
Régiós értekezlet:
Az 1. negyedévben egy régiós értekezlet került megrendezésre 2017. február lO-én, Ózdon az Északmagyarországi
régió HACS-ok
részvételével.
Egyesületünket
Dr. Nagyné
Mile Erzsébet
munkaszervezet vezető képviselte.
Az Irányitó Hatóság képviseletében Zsán-Klucsó Klaudia tájékoztatást adott a HACS-ok működési
finanszírozásával,
a felhívások
elkészítésével
és pályáztatás
elj árásrendj ével kapcsolatos
fejleményekről: 15% flate rate térítés lesz a 2-es típusú költségekre. Azok a költségtípusok, amik
elszámolhatóak lesznek a 15%-os keretben, az nem számolható el tételesen a 3-as költség típusban. Az
aktuális együttműködési megállapodás jóváhagyás és aláírás alatt van. A beszámoló minta elkészült,
jóváhagyás alatt van. Kétféle beszámoló lesz: negyedéves és éves tartalmukat tekintve két részből fog
állni - az előrehaladás ismertetéséből és az indikátorok teljesítéséből. A 2016. évre vonatkozóan is be
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tudjuk nyújtanÍ a kifizetési kérelmet. A két fő fogialkoztatása az együttműködési megállapodás
megkötésétől lesz kötelező. A működési költségeink kifizetésével nem kell megvárni az újabb VP
módosítást. A 3. költségtípus elszámolási dokumentációját a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet
tartalmazza. Valószínűleg a HACS-hoz is ügyfélkapun keresztül lehet majd benyújtani a projekttervet.
Szükség lesz 20%-os tartalék listára az esetleges elutasítások miatt. Aki megküldi az általa kidolgozott
felhívásokat, az kap visszajelzést, a már beküldöttek feldolgozását most fejezik be, az abból levont
következtetések alapján állítják össze az új sablont.
Ogár Zoltán a társadalmi egyeztetés alatt lévő térségek közötti .és nemzetközi együttműködések
pályázatról tartott beszámolót I HACS 5 projektben vehet részt (térségek közötti - nemzetközi), 1
projekt 20 millió Ft. Csak az pályázhat, aki részt vett a HFS elkészítésében.
Lengyelné Bencze Viktória beszámolt a BAZ Megyei foglalkoztatási paktumok jelenlegi állásáról: II
nyertes paktum van a megyében, ebből eddig 5 kapo~ forrást. A LEADER HACS-ok szerepe a
társadalmasítás terén várható, a megyei önkormányzat keresi majd az együttműködés lehetőségét.

fkiküldetés saját gépjárműv

2. Működési és.animációsfeladatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása.
2.1. A helyi szereplők animálás! vagy egyéb célú képzése.
••

2017.

••

megfogalmazott ROMA VIRKA megvalósíthatóságáról a településen.
2017. 01. 06. Dr. Nagy József Dédestapolcsányban
a település

••

megbeszélést a LEADER pályázatból tervezett projektek előkészítéséről.
2017. 01. 13. Dr. N agyné Mile Erzsébet Nyékládháza Város polgármester asszonyával a lakosok

••

és az önkormányzat pályázati lehetőségét tekintette át a LEADER programból.
2017. 01. 16. Dr. Nagy József Oláh Csaba főorvossal konzultált az egészséges

<ti

•

01. 03. Dr. Nagy

József

Alsózsolcán

tárgyalt

helyi

roma

vezetővel

a HFS-ben

polgármesterével

tartott

élettnód és

egészséges táplálkozás program beilleszthetésére a LEADER programba.
2017. 02. 23. Bükkaranyoson Dr. Nagy József megbeszélést folytatott egy autószerelő
vállalkozóval és egy őstermelővel Dédestapolcsányról projektötleteik megvalósíthatóságáról.
2017. március 26. Dr. Nagy József Szomolyán tárgyalt Szomolya és Cserépváralja
polgármestereivel a HFS-ben megfogalmazott Tufakő Integráció megvalósíthatóságáról.

2.2. A helyi tájékoztató

rendezvények

tartása.

2017. február II-én ötfős csoportnak tartott előadást Dr. Nagy József Bükkaranyoson a Bükk- Térségi
LEADER Egyesület 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégiájáról és a pályázati lehetőségekről. A
tájékoztató után a résztvevők megtekintették az előző pályázati időszakban megvalósult megújuló
energiaforrást hasmosító berendezéseket.

'u,,"•• ;U";6
Európai
MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

"ELSZÁMOLÓ
nlZONYLAT
TÁMUGATÁS
ELSZÁMULASÁRA
BENY~JTASRA
KERŰLT"

•

Mezog.au:lasági

I Vidt'1kfejleszté~1 Alap
M.IGl.ti!5"4b+@ftjm

m

J

•••• '.

PR.AZON.1829537887

REGISZTRAOÖS

sz J..M:

1005574856

SZÉCHENYI'

MIN1$ZrJ:RI:1NOKSR,;

2.3. A HACS működésével kapésolatos aktualitások,

változások bemutatása.

A korábbi időszakban a HACS számlavezetését/finanszírozását végző OTP Bank Nyrt. nem vállalta a
fmanszírozást, ezért 2017. 03.-tól a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet a számlavezető és a
fmanszíroZó. Az elkülönített számla változását a MÁK-nak bejelentettük.
2.4. Az iroda és a munkaszervezet

fenntartásával

kapcsolatos

kötelezettségek

teljesítése.

Munkaszervezet által foglalkoztatottak:
A munkaszervezetnek ebben a negyedévben 2 főállású, 40 órában foglalkoztatott munkavállalója van
(Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető és Bamáné Sinyei Marianna közősségszervező
szakreferens). Mindketten felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és az előző tervezési időszakban is a
munkaszervezetnél dolgoztak.
Ebben az időszakban költségtakarékosság miatt Dr. Nagy József elnök, Szabó Péter Pálné gazdasági
ügyintéző, Haraszti Tiborné takaritó és Tintér Ferenc gondnok egyszerűsített foglalkoztatottként látják
el feladatukat. 2017. 03. lD-től Filep Réka, 2017. 03. 22-től Zubay Péter, szintén egyszerűsített
foglalkoztatottként dolgoznak.
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Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda:
A munkaszervezet irodáját (3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya) a .2007-2013-as tervezési
időszakban is használta a HACS, így az akkreditációs feltételeknek is megfelelően felszerelt. 150 m'
alapterületen, 3 íroda és I tárgyaló/ügyféltér található, amely vezetéke s telefonnal, szélessávú
internettel,
számítástechnikaiés
audiovizuális
eszközökkel,
jogtiszta
szoftverekkel,
fénymásoló/nyomtató készülékkel, szkennerrel és megfelelő bútorzattal ellátott (9 db munkaállomás).
Az eszközök egy részét a 2012. 04. 31-ig címbírtokos BüKK-MAK LEADER Np. Kft-től szívességi
használat alapján használunk. A 2012. 05. Ol. után beszerzett eszközök az egyesület tulajdonában
vannak.
Az íroda naponta 8-16 óráig, szerdai napon meghosszabbított nyitva tartás sal 8-18 óráig áll az ügyfelek
rendelkezésére.
Az írodát szívességi használat alapján használjaaRACS,ezérlírodabérleti
díjat nem számolunk el. A
rezsiszámlák aRACS nevére szólnak,mel eket százalékban meghatározott átalánybanszámolunk
el.

2.5. Egyéb.
•
2017.
•

Ol.

04-én Dr. Nagy

József

Bally Holding

Trnst Kft két munkatársával

megküldésével.
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MIKROVIRKA eredményekről és adaptálásáról Beloiannisz településre.
A negyedév minden hónapjában adatszolgálattal segítjük Dr. Csuzda Gábor MNVH BAZ megyei
képviselő
munkáját,
a tervezési
területünkön
megvalósuló
vidékfejlesztési
események
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" ,:"
I"o I.d"oszak során megtartott rendezvények:
A beszámolobansze,rep

Kelt: 2017. 04.

Készítette:

13.
BÜKK.TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET
3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya
Adósz.: 18276912-2-05; Reg.sz.: 1005574856
Megyei nyilvántartási szám: 65046/20 II.
Bankszámlasz.: 55100337-12341665
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