
SZÉCHENYI'

BESZÁMOl;Ó

REGISZTRÁCIÓS SZ .

l 00557 48;~:

•

•

_aBükk-Térségi LEADER Egyesület
201"7. április 1.- június 30. (2. negyedév) időszak tevékenységéről

1. A HFSmegvalósításával kapcsolatostevékenységekbemutatása.

1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.

A 2017. május 19-én megtartottcelnökségi.ülés az Irányító Hatóság kezdeményezésére elkészített HFS

módosítást a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.
A Közgyűlés 2017. 05. 29.-én elfogadta. A HFS l. számú módosítását, amely _a determinációval
arányoson csökkentve tartalmazza intézkedésenként a fejlesztési forrásokat és az indikátorokat. A
Közgyűlés halasztott hatállyal megválasztotta .a pályázatok bírálatát végző Helyi Bíráló Bizottságot
(BBB). A BBB 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 megjelenésének időpontjáról és a pályázat benyújtás és értékelés

eljárásrendjéről.

1;2. Helyi felhívás -megjelenésének időpontjai, _a helyi -támogatási >kérelmek benyújtási és ellenőrzési,
valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

Az IH által szervezett "Helyi felhívások tájékoztatóján", Dr. Nagyné Mile Erzsébet vett részt. Régiós
értekezleten szintén Dr. Nagyné Mile Erzsébet képviselte .a HACS-ot,ahol feldolgozásra került az IH
tájékoztató előadásainak anyagai és az új excel tábla. A felhívások kidolgozása folyamatban van,
melyhez új segédletet áll Tendelkezésre. 2017-ben az összes (8 db) helyi felhívást megjelentetjük,
elsőként a "LEADER TUDOMKA Központ" és a "A múlt, jelen és a jövő mesterségeinek fejlesztése"

intézkedések alapján kidolgozott felhívásokat.

1:3. A HFS-fejlesztésiforrások felhasználásánaknyomon követésével kapcsolatos információk.

A helyi felhívások meghirdetése 2017 második félévében lehetséges, _aforrások kihelyezése 201 8-ban

várható.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

Helvi felhívások táiékoztatója:
Az Irányító Hatóság 2017.05. 26-án, Kecskeméten tájékoztatót tartott a helyi felhívások elkészítéséről,

melyen Dr. Nagyné Míle Erzsébet vett Tészt.
A tájékoztatón az alábbi tématerületekből kaptunk tájékoztatást ílletve felkészítést:

Tapasztalatok beérkezett helyi felhívás tervezetekről;
Támogatható tevékenységek és az elszámolható költségek kérdésinek kezelése;
Műszaki, szakmai tartalommal és mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások;
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Támogatást igénylők köre;
Kiválasztási eljárásrend és kiválasztás kritériumok (a műszaki, szakmai tartalommal

kapcsolatos elvárások fuggvényében);
Csatolandó mellékletek;
Változások az előző időszak eljárásához képest.

A felkészítésen lehetőség volt a kérdések és a problémás témák megbeszélésére, illetve megnézhettük a

fejlesztés alatt álló "felhívás excel" táblázatot.

1;5. Egyéb.

Rég/ás értekezlet:
Az 2. negyedévben egy régíós értekezlet került megrendezésre :2017. június "7-9., Tiszabábolnánaz
Észak-magyarországi régió HACS-ok részvételével. Egyesületünket Dr. Nagyné Mile Erzsébet

munkaszervezet vezető képviselte.
Az 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 felhívások nyár .közepére várhatóan megjelennek. Rendezvényre nem lehet pályázni,
elsősorban a képzés/oktatás és tanulmányutak keretében a tudásátadást kívánják támogatni.
Az MNVHLEADER támogató egységként való működése szempontjából fontos feladat a folyamatos
kapcsolattartás a HACS-ok munkatársaival, információkkal és hasznos tanácsokkal segitve, hogy

betölthessék rendeltetésüket.
Az értekezlet további részében az alábbi tématerületeket beszélték meg a HACS képviselői:

helyi pályázati "felhívások kiirásának tapasztalatai (HAC S-onkénti külön-külön hozzászólással
és HFS intézkedéseinek összefoglalásával (kiemelten kritériumok és pontozás));
EBB ügyrend elkészítésénekjavaslatai;
eljárásrendi kérdések a'helyi támogatási kérelmek vonatkozásában;
helyi támogatási kérelmek"beadásánakmodellezése és ezzel kapcsolatosan'felmerülő kérdések;
az excel táblában feltöltendő felhívások modellezése;
a kifizetési kérelemmel kapcsolatos tapasztalatok egyeztetése;
HAC S-onkénti működési fmanszirozási feltételek átbeszélése, az IH Együttműködési
Megállapodás tükrében.
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2. Működési és_animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

:2.1. A helyi ~zereplök animálás ivagy egyéb célú képzése.

2017. 04. 26. Dr. Nagy József Szomolyán tárgyalt és területbejáráson vett részt, amely a Térségek
közötti prograinban a "Tufakő hasznosítás Térségek Együttműködése" projekt keretében valósíturtk

meg.

:2:2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

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 2014-2020-as Helyi Fejlesztési
Stratégiájáról, kiemelten a HACS szerepe a megújuló energia felhasználásában.

zámolni.:kívántikoI•
2017. 04. 19. -Szakmaijórumot rendeztünk Miskolcon (Egyetemváros, C/2 épület, II. emelet, XXXVI.
előadó). Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető a Bükk- Térségi LEADER Egyesület HFS-
ének megvalósítása érdekében meghirdetendő helyi pályázati felhívásoktervezetét ésa LEADER
pályázatok benyújtásának-, értékelésének eljárásrend tervezetének ismertette. Az előadások után
lehetőség volt kérdések feltételére, melyek elsősorban a pályázok körére (induló vállalkozás pályázhat
e), a támogatás intenzitására és a felhívásokmegjelenésének időpontjára vonatkoztak.

olrii: IIt:költsé "melleveiése
• liS

•
:E~.A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A beszámolási időszakban 2017.05. 19.-én Elnökségi ülést tartottunk a HACS székhelyén, ahola2016 .
év szakmai beszámolóját, mérlegbeszámolóját, a 2017. év pénzügyi tervét, a HFS módosítását és a

HBB megválasztásának elökészítését

2016. év szakmai
a HFS l. számú
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A számlavezető pénzintézet, amely az egyesület müködési költségének finanszírozását is. végzi a

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet.

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségekteljesitése.

Munkaszervezet által foglalkoztatottak:
A munkaszervezetnek áprilisban négy főá11ású munkavállalója volt (Dr. Nagyné Mile Erzsébet
munkaszervezet vezető, Barnáné Sinyei Marianna, Filep Réka, Zubay Péter). Április 30.-án Filep Réka
munkaviszonya, próbaideje alatt megszűnt. Dr. Nagy József, Szabó Péter Pálné egyszerűsített

foglalkoztatottként látták el feladatukat.
mollihkíVlÍJlt:kölíSém neveiése(líí

Marianna főállású

Mindhárom hónapban egyszerűsített foglalkoztatott volt Haraszti Tíborné és Tintér Ferenc, akik
munkabérét és azok közterheit a2. költségkategória terhére számoljuk el, munkakörük miatt.

Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda:
A munkaszervezet irodája továbbra is a HACS székhelyén van (3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi
tanya). Az íroda naponta 8-16 óráig, szerdai napon meghosszabbított nyitva tartás sal 8-18 óráig állt az

ügyfelek rendelkezésére.
Az irodát szívessé i használat ala .án hasznár a a HACS, ezért írodabérleti dr at nem számolunk el.
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Az Irányító Hatóság 2017. 04. 05.-i engedélyével alirodát nyitottunk (3515 Miskolc-Egyetemváros,
C/2, VI. hajó, l. emelet): Az alirodában a munkaszervezet vezető szóbeli utasítása alapján Barnáné
Sinyei Marianna és Zubay Péter ügyeleti rendszerben naponta 8-16 óra között látja el feladatát.

:2:5. Egyéb.
.• 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 - l falu-l MW program" címmel
'. 2017. 04. 26. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács rendezésében Parasznyán megtartott

,,Közeledünk a fenntarthatósághoz?" című 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.
•• Ebben a negyedévben is, havonta adatszolgálattal segítjük Dr. Csuzda Gábor MNVH BAZ megyei

képviselő .munkáját; . a tervezési területünkön megvalósuló vidékfejlesztési események
megküldésével. A képviselő jelen volt arégiós értekezleten, ahol tájékoztatást adott az MNVH-s
pályázati lehetőségekről, a VP pályázatok eredményhirdetéseinek várható időpontjáról és
áttekintettük a lehetséges együttműködési területeket. .,-,-,...,,-- ..-- ....----.--- ....-
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3. A beszámolóban szereplő időszak során megtartott rendezvények:
3.1. "A Bükk- Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma" című rendezvény

(l. melléklet Szakmai összefoglaló)
(2. melléklet Jelenléti ív)
(3. melléklet Fotó)

•
Kelt: 2017. 07.

Készítette:

n.
~ JJCQQv\ ut:k {l(u{-
Dr. Nagyné Mile Erzsébet
rnunkaszervezetvezető
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