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BEszÁMOLÓ

a Bükk- TérségiLEADER Egyesület
2017. október l. - december 31. (4. negyedév) időszak tevékenységéről

1. A HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

Ll. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.

A beszámoló időszakában a helyi szereplőkkel és a HACS felsőbb szerveivel nem történt
egyeztetés, mivel a2017. 05. 29.-i Közgyűlés által elfogadott HFS módosításnak megfelelően
a helyi felhívások kidolgozását elvégezte a munkaszervezet.

1.2.Helyi felhívás megjelenésének időpontjai,.a helyi -támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

Októberben az Irányitó Hatóság elvégezte a helyi felhívások szabályosságának vizsgálatát,
amely alapján a munkaszervezet végrehajtotta a felhívások javítását. A szabályossági vizsgálat
további HFSmódosítást tett szükségessé, melyet a munkaszervezet elvégzett és 2017. 10. 24-
én megküldött az Irányító Hatóság számára. A gazdaságfejlesztésre irányuló "A MÚLT,
JELEN, ÉS A JÖVÖ MESTERSÉGEINEK FEJLESZTÉSE" és a "BÜKK] ÉS BüKK-LÁBI
RÉTEGVIZEK HASZNOSÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE" felhívások 2017. 10. 30-án jelentek
meg, melyek 2017. 12. 20-án módosításra kerültek. A közösségfejlesztésre irányuló
felhívásokból a "LEADER TUDOMKA PONTOK FEJLESZTÉSE", a "LEADER
BTUDOMKA FALVAK FEJLESZTÉSE", a "LEADER TUDOMKA TEMATIKUS
KÖZPONTOK KIALAKÍTÉSA", a "LEADER TUDOMKA KÖZPONT KIALAKÍTÁSA" és
a"SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI BOLGÁRKERTÉSZETI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK
FEJLESZTÉSE" 2017. ll. 24-én, "A TEMETKEZÉSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA,
FEJLESZTÉSE" pedig2017. ll. 30-án jelent meg.

L3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos
információk.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. Ol. 02-től illetve 2018.02. OS-től kezdődik, ezért a
források kihelyezése 2018-ban várható.
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lA. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. c i .

•
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Helyi felhívások szakmai fórumai.
A Bükk-Térségi LEADER Egyesület munkaszerzete a megjelent helyi felhívásokról három
tájékoztató fórumot tartott a helyi szereplők felkészítésének érdekében, melyre a HACS
területéről a lakosok, civil szervezetek, egyházközségek, vállalkozások, önkormányzatok voltak .

meghívva ..
A fórumokon az alábbi tématerületekből kaptak tájékoztatást a megjelentek:

a helyi felhívások elérhetőségéről, az elektronikus benyújtásáról, a kérelmek
benyújtásának kezdetéről, a támogatások intenzitásáról, a benyújtási és értékelési
szakaszokról, a támogatást igénylőkre vonatkozó feltételekről, az önerőről, az előleg
igényléséről, a projektek megkezdésére vonatkozó feltételekről, a projektek keretében
megvalósuló képzések és rendezvények bejelentési kötelezettségekről, a projektek
előrehaladásának érdekében benyújtandó szakmai beszámolókról, akifizetések
igénylés éről, a projektek fenntartási idejéről, az indikátorokról és azok teljesítésének
mértékéről, az árajánlatokról és az építési beruházásokról;
a Bükk~Térségi LEADER Egyesület nyolc felhívásának céljáról, a támogatást igénylők
köréről, a támogatás mértékéről, intenzitásáról, a rendelkezésre álló forrásról és a
várható támogatások számáról, a megvalósítható tevékenységekről, a jogosultsági
feltételekről, a tartalmi értékelési szempontokról, a támogatási kérelem benyújtásának
kezdetéről és az értékelési szakaszokról.

Valamennyi fórum konzultációval zárult, ahol a résztvevők kérdéseinek megválaszolásával

segítettük a projektötleteik kidolgozását.
A fórumok helyszínei és időpontjai az alábbiak:

Bükkaranyos 2017. II. 30.
Kondó 2017.12.05 .
Cserépváralja 2017. 12. 12.

A fórumokról készült szakmai összefoglalók és jelenléti ívek (1. sz. melléklet), illetve
fotódokumentáció (2. sz. melléklet) jelen beszámoló mellékletei.
A helyi felhívásismertető fórumokat 2018 januárban folytatj uk.

L5. Egyéb.

Jelen beszámolási időszakban nem tartott az ÉMR Régió értekezletet, ezért a beszámoló
időszakban nem releváns.
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2. Működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása ..

2.1.A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.

A beszámoló időszakában személyes konzultáció keretében segítettük a pályázókat
projektötleteíknek kidolgozásában nyolc alkalommal. A konzultácíókon 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 (3. sz. melléklet).

2.2.A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
A HFS-hez és a VP-hez kapcsolódó szakmai fórumok:
A beszámoló időszakában két a HFS-hez, valamint a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó
szakmai fórumot tartattunk, melyeken az alábbi tématerűletekből kaptak tájékoztatást a

megjelentek:
a 2017 október 30-ig megjelent felhívások, a döntések és a kötelezettségvállalások,
az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések, a településképet meghatározó épületek
pályázatok állása, a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a kertészet
korszerűsítése, mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, sertés tartó baromfi tartó és
szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése, 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 a 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 kerűlne SOT,

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.

Valamennyi fórum konzultációval zárult, ahol a résztvevők kérdéseire kaptak választ.
A fórumok helyszínei és időpontjai az alábbiak:

Varbó 2017.12.06.
Emőd 2017. 12. 11.

A fórumokról készült szakmai összefoglalók és jelenléti ívek (4. sz. melléklet), illetve
fotódokumentáció (5. sz. melléklet) jelen beszámoló mellékIetei.
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2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A beszámolási időszakban Elnökségi ülést és Közgyűlést nem tartottunk.

A számlavezető pénzintézet, amely az egyesület működési költségének fmanszÍrozását is végzi
továbbra is a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet.

III Ilevezése 3.'tí

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsGlatos kötelezettségek teljesítése .

Munkaszervezetijunkciókat ellátó iroda:

A munkaszervezet irodája továbbra is a HACS székhelyén van (3.554 Bükkaranyos, Nagy-
ferenczi tanya). Az iroda naponta 8-16 óráig, szerdai napon meghosszabbított nyitva tartással
8-18 óráig állt az ügyfelek rendelkezésére.
Az irodát szívességi használat alapján használja a HACS, ezért Írodabérleti dijat nem
számolunk el.
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Az alirodában (3515 Miskolc-Egyetemváros, C/2, VI. hajó, l. emelet) a munkaszervezet vezető
szóbeli utasítása alapján anegyedévben Barnáné Sinyei Marianna és Dr. Nagy Józsefügyeleti
rendszerben napontá 8-16 óra között látta el feladatát.

2.5. Egyéb. ~
o. 2017. 10.09. Dr. Nagy József a miskolci Martin János Szakközépiskola igazgatójával

tárgyalt a térségek közötti együttműködés pályázat keretébeni együttműködésről.
•• 2017 . .10. 19. Dr.Nagy József Bogácson területbejáráson vett részt a Dél-borsodi LEADER

Egyesület elnöke és munkaszervezet vezetője, valamint Bogács Község polgármesterével a
LEADER Térségek közti együttműködése pályázathoz.

'. 2017. 10.14. Dr. Nagy József az OTP debreceni fiókjának vezetőivel tárgyalt a LEADER
ENERGIA TUDOMKA Pontok pályázati finanszírozásával kapcsolatban.

o. 2017. ll. 23. Dr. Nagy József a Mendinkás Kft vezetőjével a rétegvíz kutak tervezésével
kapcsolatosan folytatott megbeszélést.

o. 2017. ll. 27. Dr. Nagy József a H2020 konferencián vett részt Budapesten, ahol az
intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés témakörében voltak előadások.

•• Ebben a negyedévben is, havonta adatszolgálattal segítjük Dr. Csuzda Gábor MNVH BAZ
megyei képviselő munkáját, a tervezési területUnkön megvalósuló vidékfejlesztési
események megküldésével.

.3. A beszámolóban szereplő időszak során megtartott rendezvények:
.3.1. Helyi felhívások'szakmai fórumai:
3.1.1. ABükk-Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,

Bükkaranyos l.a. és2.a. sz. mellékietek
3.1.2. A Bükk- Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,

Kondó l.b. és 2.b. sz. mellékietek
3.1.3. 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.l. A Bükk-Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,

Varbó
3.2.2. A Bükk- Térségi LEADER Egyesület szakmai fóruma,

Emőd

4.a. és 5.a. sz. mellékIetek

4.b. és 5.b. sz. mellékietek
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Készítette: Dr. Nagyné Mile Erzsébet
munkaszervezet vezető

BÜKK-TÉRSÉGJ LEADER EGYESÜLET
3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya

Adósz.: 18276912-2-05; Reg.sz.: 1005574856
Mcgyei nyilvántartási szám: 65046/2011.
Bankszámlasz.: 55100337-12341665
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