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BESZÁMOLÓ

a Bükk- Térségi LEADER Egyesület
.2017. július 1. - szeptember 30. (3. negyedév) időszak tevékenységéről

1. A HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.

A beszámoló időszakában a helyi szereplőkkel és a HACS felsőbb szerveivel nem történt egyeztetés,
mivel a 2017. 05. 29.-i Kőzgyűlés által elfogadott HFS módositásnak megfelelően a helyi felhívások

kidolgozását végezte a munkaszervezet.

1.2. Helyi felhívás 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. Régiós értekezleten szintén Dr. Nagyné Mile Erzsébet képviselte a HAC S-ot,
ahol a felhívások IlER-ben rögzítését, a kifizetési kérelem tapasztalatait és a térségek közötti pályázatok

beadását tekintettük át.
A felhívásokat excel táblában kidolgoztuk. Előzetes véleményezésre 2017. 07. 30-án 4 felhívást

megküldtünk az Irányító Hatóság számára.
A felhívások rögzítését, az IlER telepítését 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 HFSmódosítás tervezetét és megküldtük azt

Irányító Hatóság számára 20 17. 09. 28-án.

J.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

A helyi felhívások meghirdetése 20 17 év végén lehetséges, a források kihelyezése 201 8-ban várható.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

Helyi (elhívások szakmai (elkészítője:
Az Irányító Hatóság 2017. 07. ll-én, Kecskeméten szakmai felkészítőt tartott a helyi felhívások
elkészítéséről, melyen Dr. Nagyné Mile Erzsébet vett részt.
A felkészítésen az alábbi tématerületekből kaptunk tájékoztatást illetve felkészítést:

a Miniszterelnökség, Támogatásokat Vizsgáló Iroda "Az állami támogatások a LEADER
felhívásokban" címmel tartott felkészítést;
Nagy Attila főosztályvezető az Európai Szolidaritási Testület támogatásait ismertette;
Zsán-Klucsó Klaudia a LEADER felhívások megjelentetésével kapcsolatos aktualitásokról

beszélt.
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A felkészítésen lehetőség volt kérdések feltételére és a felhívások excel táblában való rögzítése és IH-nak
előzetes ellenőrzésre megküldésével és személyes egyeztetéssel kapcsolatos kérdések tisztázására.

Az Irányító Hatóság 2017. 08. 21-én, Kecskeméten szakmai felkészítő rendezvényt tartott, melyen Dr.

Nagyné Mile Erzsébet vett részt.
A felkészítés az alábbi tématerületeket érintette:

Zsán-Klucsó Klaudia az IH véleményezésre beküldött felhivástervezetek ellenőrzésének
tapasztalatairól, az elkövetett típus hibákról és azok kezeléséről és a felhívások megjelenéséről

beszélt;
Juhász Ferenc osztályvezető (Magyar Államkincstár) a helyi felhívások rögzítését mutatta be az

lIER felületen;
Weidel Walter MNVH főtitkár az MNVH és a LEADER HACS-ok együttműködési lehetőségeit

ismertette.

é Mile"Erzsébet

1.5. Egyéb.

Régiós értekezlet:
A 3. negyedévben egy Tégiós értekezlet került megrendezésre '2017. szeptember 26., Szerencsen az
Észak-magyarországi régió HACS-ok részvételével. Egyesületünket Dr. Nagyné Mile Erzsébet
munkaszervezet vezető képviselte. Az értekezleten meghívottként AZ IH részéról Baksa Tamás Az
Államkincstár részéről Krisztin-Németh László, az MNVH részéről Dr. Csuzda Gábor vett részt.
Az értekezlet első részében a HACS-ok képviselői elmondták tapasztalataikat az IIER-es helyi felhívások

feltöltésével kapcsolatosan, melyre Baksa Tamás reagált.
Baksa Tamás javasolta, hogy azon felhívásokat, ahol javítható hibát követtünk el, még az IH
felülvizsgálat előtt kérjük visszamozgatni, a hibák kijavítása érdekében. A HFS módosítás kapcsán kérte,
hogya pontozási szempontok a felhívásoknak megfelelően legyenek javitva. A GFO kódokat a HFS
módosítás nem kell tartalmaznia. A forrásfelhasználást 2018. és 2019. évekre szükséges tenni.
Fogalomjegyzék nem kötelező, amennyiben a felhivásból egyértelműen kiderülnek a fogalmak. A
felhívások minőségbiztosítását október végére végzi el az IH. Novemberben a felhívásokkal kapcsolatos
fórumokat kell elvégezni a HAC S-oknak. 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 szintjén tevékenységet lehet tevékenységgel kicserélni, de nem lehet összevonni;
változásbejelentés:
a) elutasított tevékenységet ki lehet venni;
b) 8 napon belül meg kell tenni (pl. pályázó személyében);
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c) mérfóldkő módosítás (nincs korlát);
d) gépek, eszközök esetében árajánlatra nem szükséges változás bejelentés, csak csatolni kell

a 3 árajánlatot;
e) megvalósítá!;i hely módosítását előre kell bejelenteni.
közbeszerzés 40 millió felett mindenkinek kötelező.

Dr. Csuzda Gábor a VP-s pályázatok értékelésének és eredmény hirdetéseinek várható ídőpontjáról
adott tájékoztatót.

2. Működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.

A beszámoló időszakában nem releváns .

.2.2. A helyi tájékoztató reudezvények tartása.
2017.07. II.-én a HACS székhelyére látogató Robert Schuman Intézet képviselőinek szakmai programot
szerveztünk, amelyen Dr. Nagy József tartott előadást a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2014-2020-
as Helyi Fejlesztési Stratégiájáról és a HACS szerepéről a megújuló energia felhasználásában.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A beszámolási időszakban Elnökségi ülést és Közgyűlést nem tartottunk.

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesitése.

Munkaszervezet által foglalkoztatottak:
A munkaszervezetnekjúlius hónapban négy fő-állású munkavállalója volt (Dr. Nagyné Mile Erzsébet
munkaszervezet vezető, Barnáné Sinyei Marianna, Dr. Nagy József, Szabó Péter Pálné).
Egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott Zubay Péter, akinek a munkaviszonya 2017. 07. 28-án

megszűnt.
Szintén egyszerűsített foglalkoztatott Haraszti Tiborné. Munkabérét és azok közterheit a 2.
költségkategória terhére számoljuk el, munkaköre miatt.
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A munkaszervezetnek augusztus és szeptember hónapokban négy fő-állású munkavállalója volt (Dr.
Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető, Barnáné Sinyei Marianna, Dr. Nagy József, Szabó Péter

Pálné).
Egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott Haraszti Tiborné. Munkabérét és azok közterheit a 2.
költségkategória terhére számoljuk el betöltött munkaköre miatt.

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

rendelkezésére.
Az irodát szívessé i használat ala

Az alirodában (3515 Miskolc-Egyetemváros, C/2, VI. hajó, 1. emelet) a munkaszervezet vezető szóbeli
utasítása alapján júliusban Barnáné Sinyei Marianna és Zubay Péter, augusztusban és szeptemberben
Barnáné Sinyei Marianna és Dr. Nagy József ügyeleti rendszerben naponta 8-16 óra között látta el

feladatát.

2.5. Egyéb.
• 2017. 07. 04-én Dr. Nagy József a T-system képviselőivel tárgyalt a tervezési területünkön

megvalósult megújuló energetikai rendszerek távfelügyeletének biztosítási lehetőségeiről.
• 2017. 07. 21. Dr. Nagy József finn LEADER csoport képviselőjével tárgyalt a nemzetközi

együttműködés lehetőségéről.
• 2017. 08. 15. Dr. Nagy József Bükkzsércen egyeztetett a Dél-borsodi LEADER Egyesület

képviselőivel és Bükkzsérc polgármesterével a térségek közötti együttműködés pályázat

megvalósítási helyével kapcsolatban.
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• Egyesületünk négy pályázatot nyújtott be a VP6-19.3 .1-17 pályázat keretében.
'. 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 a régiós értekezleten, ahol tájékoztatást adott a VP pályázatok

eredményhirdetéseinek várható időpontjáról.

3. A beszámolóban szereplő időszaksorán megtartott rendezvények:

A beszámoló időszakában nem tartottunk rendeZvenyt.

Kelt: 2017. 10. 1~,

Készítette:

~1JJ(yat" JG.', ~ rVJ-
Dr. Nagyné Mile Erzsébet
munkaszervezet vezető

BÜKK-TÉRSÉG I LEADER EGYESÜLET
3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya

Adósz.: 18276912-2-05; Reg.sz.: 1005574856
Megyei nyilvántartási szám: 65046/20 J l.
Bankszámlasz. : 55 100337-12341665

\

'."'pa; Un;. •
Európai Mezó9.azdasági
VidékfejlesztésI Alap

MAGYAR01LQÁG
KoRMÁN~'A •. WfflA4H4.iJért!Mm.q..W


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

