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ÉVES BESZÁMOLÓ
a Bükk-Térségi

2017 év január

1. A HFS megvalósításával

LEADER

1. - december

kapcsolatos

Egyesület

31. időszak tevékenységéről

tevékenységek

bemutatása.

Ll. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.
A 2017. március 17-én megtartott elnökségi ülés megvitatta és javaslatot tett a Közgyűlés
számára arra vonatkozóan, hogy a determinációval
csökkentett fejlesztési forrást
intézkedésenként arányosan csökkentse a HACS. Javasolta továbbá, hogy elsőként, a TKCS
javaslatával egyetértve az 5. számú intézkedés felhivását, amely amikrovállalkozások
fejlesztésére irányuljelentessük meg, mellette a 4. számú (LEADER TUDOMKA KÖZPONT)
intézkedés is, mivel a TUDOMKA program indításának feltétele, hogy a TUDOMKA
KÖZPONT megkezdje tevékenységét.
A munkaszervezet az IH iránymutatásai és felhívási segédletei alapján márciusban megkezdte
a felhívások kidolgozását.
Az Irányító Hatóság kezdeményezésére, elkészített HFS módosítási tervezetet 2017. március
27-én küldtük meg az IH részére. A módosítási tervezet a determinációval arányoson
csökkentve tartalmazza intézkedésenként a fejlesztési forrásokat és az indikátorokat.
A 2017. május 19-én megtartott elnökségi ülés a HFS módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolta.
A Közgyűlés 2017. 05. 29.-én elfogadta. A HFS 1. számú módosítását. A Közgyűlés halasztott
hatállyal megválasztotta a pályázatok bírálatát végző Helyi Bíráló Bizottságot (HBB). A HBB
öt tagból (Fábián Ferenc, Kovács Éva, Madzin János, Nagy Lajos, Vass Lajos Sándor) és két
póttagból (Árvai Attila, Guczi István) áll. A közgyűlés alkalmával Dr. Nagyné Mile Erzsébet
tájékoztatót tartott a helyi felhívások várható megjelenésének időpontjáról és a pályázat
benyújtás és értékelés eljárásrendjéről.
Az év további időszakában a HACS felsőbb szerveivel nem történt egyeztetés, mivel a 2017.
05. 29.-i Közgyűlés által elfogadott HFS módosításnak megfelelően a helyi felhívások
kidolgozását végezte a munkaszervezet.
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1.2. Helyi felhivás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási 'és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.
Az IH által szervezett országos felkészítő rendezvényeken (2017,07,

ll. és 2017.08.21.)

Dr.

Nagyné Mile Erzsébet vett részt.
A felhívásokat excel táblában kidolgoztuk. Előzetes véleményezésre 20 17. 07. 30-án 4 felhívást
megküldtünk az Irányító Hatóság számára.
A felhívások rögzítését, az ITERtelepítését és az erre vonatkozó IH felkészítést követően, 2017.
08. 22-én kezdtük el és a megadott határidőre (2017.09, ll.) átadtuk IH felülvizsgálatra.
A megjelenő felhívásokkal összhangban elkészítettük a HFS módosítás tervezetét és
megküldtük azt Irányító Hatóság számára 2017. 09. 28-án,
A gazdaságfejlesztésre irányuló helyi felhívások meghirdetése 2017. 10. 30-án történt meg,
melynek keretében 297,7 millió Ft áll a támogatást igénylők rendelkezésére. Ez az összes
fejlesztési forrásunk 50,88 %-a. A támogatás kérelmek 2018. Ol. 02-től benyújthatók. A
közösségfejlesztésre irányuló felhívások 20 17. ll. 24-én és 11 hó 30-ánjelentek meg, melyekre
2018. 02. OS-től lehet támogatási kérelmet benyújtani.
Az első szakaszzárás 2018.03. 10.-én lesz (LEADER TUDOMKA KÖZPONT Létesítésének
támogatása) ahol egy pályázót tudunk támogatni. Az ezt követő szakasz zárása 2018. 03. 31.én történik meg, mely felhívás mikrovállalkozások fejlesztésére irányul és SO~70db támogatott
projektre számítunk.

1.3. A HFS fejlesztési források
információk.

felhasználásának

nyomon

követésével

kapcsolatos

A gazdaságfejlesztésre irányuló helyi felhívásokra 2018. Ol. 02.-től, a közösségfejlesztésre
irányuló felhívásokra 2018. 02. OS.-től lehet támogatási kérelmet benyújtani. Az első
szakaszzárások március és április hónapokban lesznek, ezért a források kiheJyezése 2018
második félévében várható.
A fejlesztési források és a HFS megvalósuJásának nyomon követése céljából a projektek
szakmai-, pénzügyi megvalósításáról, a végrehajtás aktuális állásáról a kedvezményezetteknek
minden félév végén szakmai beszámolót szükséges készíteni a HACS részére.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
3 db tájékoztató fórumot tartottunk a helyi felhívások megjelenését követően (2017. ll. 30.
Bükkaranyos, 2017. 12. 05. Kondó, 2017. 12. 12. Cserépváralja), a helyi szereplők
felkészítésének érdekében, melyre a honlapunkon, a meghirdetés előtt legalább 10 nappal
tájékoztatót és meghívót helyeztünk el. A honlap mellett, e-mailes megkereséssel, szórólapok
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kiküldésével

és. telefonos

megkeresésseT . értesítettük

a lakosokat,

civil

szervezeteket,

egyházközségeket; vállalkozásokat, önkormányzatokat a fórumokról.
A rendezvényeken elsőként a LEADER felhívásokról általánosságban adtunk tájékoztatást, úgy
mint a helyi felhívások elérhetősége, az elektronikus kérelem benyújtás, a kérelmek
benyújtásának kezdete, a támogatások intenzitása, abenyújtási és értékelési szakaszok, a
támogatást igénylőkre vonatkozó feltételek, az önerő, az előleg igénylése, a projektek
megkezdésére vonatkozó feltételek, a projektek keretében megvalósuló képzések és
rendezvények bejelentési kötelezettségei, a projektek előrehaladásának érdekében benyújtandó
szakmai beszámolók, a kifizetések igénylése, a projektek fenntartási ideje, az indikátorok és
azok teljesítésének mértéke, az árajánlatok és az építési beruházásokhoz kapcsolódó tudnivalók.
Ezt követően a HACS nyolc helyi felhívását ismertettük, melynek keretében a felhívások célját,
a támogatást igénylők kötét, a támogatás mértékét, intenzitását, a rendelkezésre álló forrást és a
várható támogatások számát, a megvalósítható tevékenységeket, a jogosultsági feltételeket, a
tartalmi értékelési szempontokat, a támogatási kérelem benyújtásának kezdetét és az értékelési
szakaszokat. A rendezvényeken lehetőség volt kérdések feltételére, amelyet a helyszínen
megválaszoltunk, illetve a résztvevők elmondták milyen projektet szeretnének megvalósítani.
A rendezvényeket jelenléti ivvel, fotókkal és szakmai összefoglalóval dokumentáltuk, melyek
jelen beszámoló l. és 2. számú mellékletei.
A rendezvényeket 2018. januárjában folyta~uk.
1.5. Egyéb.
Régiós értekezletek:
Az 2017-ben az Észak-magyarországi régió HACS-ok részvételével három régiós értekezlet
került megrendezésre, melyeken egyesületünket Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet
vezető képviselte.
Az első régiós értekezlet 2017. február lO-én, Ózdon volt megtartva.
Az Irányító Hatóság képviseletében Zsán-Klucsó Klaudia tájékoztatást adott a HACS-ok
működési fmanszírozásával, a felhívások elkészítésével és pályáztatás eljárásrendjével
kapcsolatos fejleményekről: 15% flate rate térítés lesz a 2-es tipusú költségekre. Az aktuális
együttműködési megállapodás jóváhagyás és aláírás 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 tudjuk nyújtani akifizetési
kérelmet. A két fő foglalkoztatása az együttműködési megállapodás megkötésétőllesz kötelező.
A működési költségeink kifizetésével nem kell megvárni az újabb VP módosítást. A 3.
költségtípus elszámolási dokumentációját a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet tartalmazza.
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Ogár Zoltán társadalmi egyeztetés alatt lévő térségek közötti és nemzetközi együttműködések
pályázatróltartott
beszámolót, Lengyelné Bencze Viktória a BAZ Megyei foglalkoztatási ..
paktumokjelenlegi

állásáról számolt be

A második 'fégiós értekezletet 2017. június 7-9., Tiszabábolnán tartottuk.
~ értekezlet első részében Dr. Csuzda Gábor az MNVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
területi felelőse tájékoztatót tartott a LEADER HACS-ok pályázati lehetőségeiről az MNVH
pályázati forrásaira. A felhivásoknyár közepére várhatóan megjelennek. Az MNVH LEADER
támogató egységként való működése szempontjából fontos feladat a folyamatos kapcsolattartás
a HACS-ok munkatársaival, információkkal és hasznos tanácsokkal segítve, hogy betölthessék
rendeltetésüket.
Az értekezlet további részében az alábbi tématerületeket beszélték meg a HACS képviselői:
helyi pályázati felhívások készítésének tapasztalatai, HEB ügyrend elkészítésének javaslatai,
eljárásrendi kérdések a helyi támogatási kérelmek vonatkozásában, helyi támogatási kérelmek
beadásának modellezése és ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdések, az excel táblában
feltöltendő felhívások modellezése, a működési forrásra benyújtott kifizetési kérelemmel
kapcsolatos tapasztalatok
egyeztetése, a működés fmanszírozási
feltételek az IH
Együttműködési Megállapodás tükrében.
A harmadik régiós értekezlet 2017. szeptember 26.-án, Szerencsen került megrendezésre. Az IH
részéról Baksa Tamás Az Államkincstár részéről Krisztin-Németh László, az MNVH részéről
Dr. Csuzda Gábor vett részt.
Az értekezlet első részében a HAC S-ok képviselői elmondták tapasztalataikat az ITER-es helyi
felhívások feltöltésével kapcsolatosan, melyre Baksa Tamás reagált javasolva, hogy azon
felhívásokat, ahol javítható hibát követtünk el, még az IH felülvizsgálat elött kéIjük
visszamozgatni, a hibák kijavítása érdekében. A HFS módosítás kapcsán kérte, hogy a pontozási
szempontok a felhívásoknak megfelelően legyenek javítva. A GFO kódokat a HFS módosítás
nem kell tartalmaznia. A forrásfelhasználást 2018. és 2019. évekre szükséges tenni.
Fogalomjegyzék nem kötelező, amennyiben a felhívásból egyértelműen kiderülnek a fogalmak.
A felhívások minőségbiztosítását október végére végzi el az IH. Decemberben minden felhívás
meghirdetésre kerül.
Krisztin-Németh László akifizetési kérelmekkel (VP) kapcsolatos tudnivalókról elmondta: az
előleg önkormányzatok számára biztosíték nélkül vehető fel (likviditási terv benyújtása a
feltétel), időközi kk-hoz nem kell szakmai beszámolót benyújtani, építési tételeket lehet
cserélni, de funkció nem változhat, létesítmény szin1jén tevékenységet lehet tevékenységgel
kicserélni, de nem lehet összevonni, változásbejelentésben újdonság elutasított tevékenységet
ki lehet venni, a tudomására jutástól 8 napon belül meg kell tenni, mérfóldkő módosításnál nincs
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korlát, gépek, eszközök esetében árajánlatra nem szükséges változás bejelentés, Gsak csatolni
kelta 3 árajánlatot, megvalósítási helymódosítását előre kell bejelenteni.
Dr. Csuzda Gábor a VP-s pályázatok értékelésének és eredmény hirdetéseinek várható
időpontjáról adott tájékoztatót.
2. A működési és animációs

feladatokkal

kapcsolatos

tevékenységek

bemutatása.

2.l.A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.
2017. 01. 03. Alsózsolcán helyi roma vezetőkkel.tárgyaltunk

a HFS-ben megfogalmazott

ROMA VIRKA megvalósíthatóságáról.
2017. Ol. 06. Dédestapolcsányban, 2017. Ol. 13. Nyékládházán a település polgármesterével
egyeztettünk a LEADER forrásból tervezett projektek előkészítéséről.
2017. Ol. 16. Egészségügyi vezetővel konzultáltunk az egészséges életmód és egészséges
táplálkozás program beillesztéséről a LEADER programba.
2017. 02. 23. Dédestapolcsányról érkezett vállalkozókkal

egyeztettünk

projektötleteik

me gvalósíthatóságáró l.
2017. 03. 26. Szomolya és Cserépváralja polgármestereivel a HFS-ben megfogalmazott Tufakő
Integráció megvalósíthatóságáról tárgyaltunk. 2017. 04. 26. területbejáráson vettünk részt,
amely a Térségek közötti programban a "Tufakő hasznosítás Térségek Együttműködése"
projekt keretében valósítunk meg.
Az utolsó negyedévben személyes konzultáció keretében segítettük a pályázókat
projektötleteiknek kidolgozásában 8 alkalommal. A konzultációkon legnagyobb számban a
mikrovállalkozások fejlesztésére kiírt helyi felhívás kapcsán érdeklődtek, de a LEADER
TUDOMKA TEMATIKUS KÖZPONTOK fejlesztése is népszerű a pályázók körében.
A konzultációról Konzultációs Lapot állítottunk ki, amely tartalmazza a konzultáción résztvevő
adatait, a konzultáció témáját és az ott elhangzottak rövid összefoglalását.
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
201 7-ben három a HFS-hez és a VP-hez kapcsolódó szakmaijórumot tartottunk.
Az első szakmaijórumot2017.
04. 19. rendeztünk Miskolcon (Egyetemváros, C/2 épület, II.
emelet, XXXVI. előadó), melynek keretében Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető
a
Bükk-Térségi
LEADER
Egyesület
HFS-ének
megvalósítása
érdekében
meghirdetendő helyi pályázati felhívások tervezetét és a LEADER pályázatok benyújtásának-,
értékelésének eljárásrend tervezetét ismertette. A második részben a VP aktualis pályázatairól
beszélt a munkaszervezet vezető. Az elŐadások után lehetőség volt kérdések feltételére, melyek
elsősorban a pályázok körére, a támogatás intenzitására és a felhívások megjelenésének
időpontjára vonatkoztak.
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A következő kétfórumót Varbón, 201 7. 12. 06.-án és Emődön, 2017. 12. Il.-én rendeztükmeg.
Az előadások vázát Dr. Csuzda 'Gábor MNVH megyei képviselőtől kapott előadás adta,
melynek keretében ismertettük.az alábbiakat:
a 2017 október 30-ig megjelent VP-s felhívások, a döntések és a kötelezettségvállalások,
az agrár-környezetgazdálkodási
kifizetések, a településképet meghatározó épületek
pályázatok állása, a me~Őgazdasági termékek értéknövelése, a kertészet korszerűsítése,
mezőgazdasági ,'kisüzemek fejlesztése, sertés tartó baromfi tartó és szarvasmarhatartó
telepek korszerÜsítése, az új pályázati felhívások keretében megjelenő borszőlőültetvények
telepítése és a mezőgazdasági üzemek energiahatékonyságát növelő beruházások végezetül
a jelenleg nyitva lévő pályázatok;
2018. január 2-től benyújthatók a gazdaságfejlesztésre irányuló LEADER pályázatok,
2018. február 5-től pedig il közösségfejlesztésre irányulók és ezzel megkezdődik a HFS
megvalósítása, a térségek közötti együttműködés keretében a Dél-borsodi LEADER
Egyesülettel két pályázat készült az egyik alternatív közlekedés témájú, melynek keretében
elektromos jármű beszerzésére kerülne SOf, a másik pályázat keretében tufakő pincében
kialakítandó koncertterem valósulna meg, az EFOP 1.7.1-17 és az EFOP 2.3.1 -17
keretében megvalósítandó projekt a pályázat májusi visszavonása miatt valószínűleg nem
valósítható meg.
A fórumok konzultációval zárultak, ahol a résztvevők kérdéseire kaptak választ.
A fórumokról készült szakmai összefoglalók és jelenléti ívek jelen beszámoló 3. és 4. számú
mellékletei.
23. A HACS működésének bemutatása.
Jelen időszakban a HACS döntéshozó testületeiben (Elnökség, Közgyűlés) nem történt
tisztújítás. Az elnökségi ülések és a Közgyűlések elsősorban a HFS elfogadására és annak
módosításának elfogadására hívtuk össze, az alábbiak szerint:
Elnökségi ülések:
20 17. március 17. Az Elnökség megvitatta és j avas latot tett a Közgyűlés számára arra
vonatkozóan, hogy a determinációval csökkentett fejlesztési forrást intézkedésenként arányosan
csökkentse aHACS.
A 2017. május 19. Az Elnökség áttekintette a HFS módosítást és a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolta, valamint javaslatot tett a HBB tagjaira.
Közgyűlés:
A Közgyűlés 2017. 05. 29.-én elfogadta. A HFS l. számú módosítását. A Közgyűlés halasztott.
hatállyal megválasztotta a pályázatok bírálatát végző Helyi Bíráló Bizottságot.
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A HA CS tagsaga kevés:változásonment át. Öt tag lépett ki,amelyből ketten azelőző.tervezési
. időszakban az illetékességiterületünkhőz tartozó Felsőtárkányon működnek, így nincs értelme
tagságuk fenntartásának, a többi szervezet pedig megszűnt. Egy új tag lépett be szervezetünkbe ..

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése,
Munkaszervezet alralfoglalkoztatottak:
A munkaszervezet föállású, 40 órában foglalkoztatott munkavállalói:
Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető 2017. 01.01.- 2017. 12.31.
Bamáné Sinyei Marianna közösségszervező szakreferens 2017. 1. Ol. -2017. 12.31.
Mindketten felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és az előző tervezési időszakban

lS

a

rtmnkaszervezetnél dolgoztak.
Dr. Nagy József2017. 05. Ol. - 2017. 12.31.
Filep Réka 2017.04.03. -2017.04.30.
Szabó Péter Pálné 2017. 07. Ol. e2017. 12. 31.
Zubay Péter 2017.04.03. - 2017.05.31.
A munkaszervezet egyszerüsített foglalkoztatott munkavállalói:
Tintér Ferenc 2017. Ol. Ol. - 2017.06.30.
Haraszti Tiborné 2017. Ol. Ol. -2017. 12.31.
Dr. Nagy József2017. Ol. Ol. -2017.04.30.
Szabó Péter Pálné 2017. Ol. Ol. - 2017.06.30.
Filep Réka2017. 03. 10. - 2017.03.31.
Zubay Péter 2017.03.22. - 201703.31. és 2017.06. Ol. - 2017.07.28.
Az egyszerüsített foglalkoztatást a költségtakarékosság indokolta.
Munkaszervezetijunkciókat el/ató 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 m2 alapterületen, 3 iroda és 1 tárgyaló/ügyféltér található, amely vezetékes telefonnal,
szélessávú internettel, számítástechnikai- és audiovizuális eszközökkel, jogtiszta szoftverekkel,
fénymásoló/nyomtató készülékkel, szkennerrel és megfelelő bútorzattal ellátott (9 db
munkaállomás). Az eszközök egy részét a 2012. 04. 31-ig címbirtokos BÜKK-MAK LEADER
Np. Kft-től szívességi használat alapján használunk. A 2012.05. Ol. után beszerzett eszközök
az egyesület tulajdonában vannak.
Az iroda naponta 8-16 óráig, szerdai napon meghosszabbított nyitva tartással 8-18 óráig áll az
ügyfelek rendelkezésére.
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Az Irányító Hatóság 2017. 04. 05.-i engedélyévelalirodát
nyitottunk (3515 MiskolcEgyetemváros, C/2, VI. hajó; 1. emelet). Az alirodában a munkaszervezet vezető szóbeli
utasítása alapján Barnáné Sinyei Marianna, Zubay Péter és Dr. Nagy József ügyeleti
rendszerben naponta 8-16 óra között látta el feladatát.
2.5. Egyéb.
20 I 7. február ll-én öt fős csoportnak tartott előadást Dr. Nagy József Bükkaranyoson a BükkTérségi LEADER Egyesület 20l4-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégiájáról és a pályázati
lehetőségekről. A tájékoztató után a résztvevők megtekintették az előző pályázati időszakban
megvalósult megújuló energiaforrást hasznosító berendezéseket.
2017. 01. 04-én A BaBy Holding Trust Kft munkatársaival tárgyaltunk a MIKROVIRKA
eredményekről és adaptálásáról Beloiannisz településre.
2017.04.08. A Fenntartható Fejlődés Kabinet és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Kabinet
szervezésében kerekasztal konferenciát és szakmai programot tartott a HACS székhelyén,
amelyen Dr. Nagy József tartott előadást a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 20l4-2020-as
Helyi Fejlesztési Stratégiájáról, kiemelten a HACS szerepe a megújuló energia
felhasználásában.
2017.04. 04-én a HACS képviselői Szarvason a Halászati Kutatóintézetben Dr. Nagy József
vezetésével szakmai látogatáson vettek részt, ahol tanulmányozták a fóliás haltenyésztés
adaptálhatóságát a tervezési területünkre.
2017. 04. 20. Dr. Nagy József előadást tartott a "Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Éghajlatváltozási Konferencián" "A megyében megvalósuló helyi jó gyakorlat - 1 falu-l MW
program" címmel
2017.04.26.
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács rendezésében Parasznyán megtartott
"Közeledünk a fenntarthatósághoz?" cÍIDű rendezvényen Dr. Nagy József tartott előadást ,,15
év tapasztalat a megújuló energiahasználat területén" címmel.
2017. 05. 15. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének szervezésében megtartott fórumon
a VP pályázati lehetőségeiről tartott előadást Dr. Nagy József.
2017. 07. ll.-én a HACS székhelyére látogató Robert Schuman Intézet képviselőinek szakmai
programot szerveztünk, amelyen Dr. Nagy József tartott előadást a Bükk-Térségi LEADER
Egyesület 20l4-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégiájáról és a HACS szerepéről a megújuló
energia felhasználásában.
2017. 07. 04-én A T-system képviselőivel tárgyaltunk a tervezési terülellinkön megvalósult
megújuló energetikai rendszerek távfelűgyeletének biztosítási lehetőségeiről.
2017. 07. 21. Finn LEADER csoport képviselőj ével tárgyaltunk a nemzetközi együttműködés
lehetőségéről.
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2017; 08. 15. Bükkzsércen egyeztetettünk aDél-borsodi LEADER Egyesület képviselőivel és ...
. ;.. Biikkzsércpolgármesterével a térségek közötti együttműködés pályázat megvalósítási helyével
kapcsolatban.
2017. 10. 09. A miskolci Martin János Szakközépiskola igazgatójával tárgyaltunk, a térségek
közötti együttműködés pályázat keretébeni együttműködésről.
2017. 10. 19. Bogácson területbejáráson vettünk részt, a Dél-borsodi LEADER Egyesület
elnöke és munkaszervezet vezetője, valamint Bogács Község polgármesterével a LEADER
Térségek közti együttműködése pályázathoz.
2017. 10. 14. Az OTP debreceni fiókjának vezetőivel tárgyaltunk a LEADER ENERGIA
TUDOMKA Pontok pályázati fmanszírozásával kapcsolatban.
2017.11. 23. A Mendinkás Kft vezetőjével a rétegvíz kutak tervezésével
folytatottunk megbeszélést.
2017. ll. 27. A H2020 konferencián

vettünk részt Budapesten,

kapcsolatosan

ahol az intelligens,

környezetkímélő és integrált közlekedés témakörében voltak előadások.
Az év minden hónapjában adatszolgálattal segíijük Dr. Csuzda Gábor MNVH BAZ megyei
képviselő munkáját, a tervezési területünkön megvalósuló vidékfejlesztési események
megküldésével.
3.

A beszámoló időszakában

megtartott

rendezvények:

3.1. Helyi felhívások szakmai fórumai:
3.1.1.

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,
l.a. és 2.a. sz. mellékietek

3.1.2.

Bükkaranyos
A Bükk -Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,

l.b. és 2.b. sz. mellékietek

3.1.3.

Kondó
A Bükk-Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,
Cserépváralja

l.c. és 2.c. sz. mellékietek

3.2.A HFS-hez és a VP-hez kapcsolódó szakmai fórumok:
3.2.1. A Bükk-Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,
3.a. és 4.a. sz. mellékietek

3.2.2.

Miskolci Egyetem
A Bükk-Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,

3.b. és 4.b. sz. mellékietek

3.2.3.

Varbó
A Bükk- Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,
Emőd

3.c. és 4.c. sz. mellékietek
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4.

Indikátorok

1.

2 fő

Munkaszervezet által foglalkoztatott
személyek száma
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda
A helyi felhívások keretében támogatott
projektek által létrehozott munkahelyek
száma

2.
3.

2017. évben teljesült
indikátor

Vállalt
indikátor
száma

Mutató megnevezése

Sorszám

;

l db
3 db

..

1. félév 2 fő
2. félév 4 fő
l db
Odb

Eltérés indoklása: A HFS elkészítése és megvalósításának első szakasza jelentős munkaráfordítást
igényel, ezért az év első felében 2 fő, a második felében 4 fő alkalmazott volt. E mellett szerettünk volna
új munkatársakat is bevonni a munkába, ami 2017 -ben nemjött létre, mert tanulmányi okokból és magán
jellegű
probléma
miatt
nem
tudtak
maradni
a
munkaszervezetnél.
A támogatási kérelmek benyújtása és a döntéshozatal 20 l 8-ban történik meg, ezért szerepel a 3. pontban
Oérték.

5. A HFS fejlesztésí forrásfelhasználásának
Forrásfelhasználáshoz

ütemezése

ka csolódó tevéken

sé

Menn isé

1.

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

8 db

2.

IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások
keretössze e - 2017. év

58503,- M Ft

3.

Me. elentetett hel i felhívások száma - 2017. év

4.

Me. elentetett hel i felhívások keretössze e- 2017. év

5.

Kötelezettsé vállalás keretössze e-20

l 7. év

8 db
58503,- M Ft

OFt

Eltérés indoklása: A kérelmek benyújtása 2018-ban történik meg, így a forráskihelyezés

is, ezért

szerepel az 5. pontban OFt.
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6.

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának

11űködésiköltsé~ek
Animációs költségek
E~éb tervezett bevételek2
Összesen

ütemezése (millió Ft)

2017 .évre tervezett
összeg

2017.évben felhasznált
összeg!

Teljesülés aránya
(%)

23,48,- Ft
1,39,- Ft
3,00,- Ft
27,87,- Ft

24,54.
0,82
8,64
34,01

104,53
59,12
288,16
122,03

.

'

.

Eltérés esetén indoklás: A tervezett működési költség túllépése minimális, 4,53%, amelyet a két új
munkavállaló kiválasztása indokol. Az animációs költségek alul teljesitését a tervezetthez képest
takarékosság indokolja, mivel olyan helyeken tartottunk fórumokat, ahol nem kellett terembérletet és .
vendéglátást fizetni. Az egyéb tervezett bevételek növekedését az árbevéte1 jelentősebb növekedése
okozza.

Kelt.: 2018.03.09.

~ JJcnLA cÍl

Ú

CJ~

Készítette: Dr. Nagyné 11i1eErzsébet, munkaszervezet vezető

BÜKK.TERSÉGI
~554 Bükkaranyo~E~DER EGYESÜLET
Adosz.: /8276912-2.05; ~gtfer~nCzi tanya
MegyeJ nyi/ván/an.'"
,g,SZ" 1005574856
Bankszámlasz,; ;~~:;Oz3am:
65046/2011.
37-12341665

s

1
2

Az adott évben a Helyi Akciócsoporl által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott),
PI. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb,
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