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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Rákóczi Leader Egyesúlet

2018. január 01. - március 31 . időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a negyedéVben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az a|ábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedéVben
megValóSultak:

1.1. Helyi felhíVás tervezetek egyeztetési folyamata, idópontjai.

(01,23) Felhívás módosítása 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pont, "Jelen felhivás keretében
támogatás kizárólag szolgáltatások nyújtásához ( TEÁ)R ,08 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73,

74, 75, 85.1 , 85.5, 85.6, 86.2) kapcsolódó fejlesztésekhez nyújtható," A mondat teljes egészében
kikerült a felhíVásokbó|. lndoklás: a TEÁoR számok nem álltak összhangban a kapcsolódó

fejlesztésekkel,

A 3 db nem gazdaságfejlesztéses feihíVás Visszanyitásra kerúlt a HAcs részére. A fe|hivások
módosítását minden esetben követi a HFs módosítása is,

(01.25.) Gazdaságfe,ilesztési tárgyú felhíVásainkat a közreműködö szervezet iránymutatásai alapján
jaVítottuk:

llER: FelhíVás alapadatok, Helyi felhlvás által megcélzoft szeNezetek róvid megnevezése pontná|

szerepel a HACS neve (Rákóczi LEADER Egyesület tervezési területén müködő, ,, önkormányzatok és

non-profit szervezetek - felhíVástól fü99öen).

7 -a. Az elszámolhatóság feltételei, azon belúl az elszámolhatóság további feltételei pontnál jaVítottuk a

leirást a köVetkezőre: Az elszámolható költségek mértékéíe, illetve arányára vonatkozó elvárások

fejezetben íelsorolt alábbi költségek maximális mértéke (tehát a támogatási kérelem benyúitásakor azok

összeadott értéke) nem haladhaqa m€ az osszes elszámolható költsegre vetítve a 7%-ot píorekt-

elókészítés, kozbeszerzési eljárások lefolytatasa, tájékoztatás és nyilvánosság biáosi'áSe -::,]Sza<

ellenori szolgált?tás, konywizsgálat projektrnenedzsment (Természetesen a felsoro és^á =ei :
felhíVás tekintetében releváns kóttségeket tüntetfuk fel A konkretizáláS azért sz.jkséges -,|=: = -:-

alá nem tartozik p|. az ingat|an vásáriás és a terul€t_elokész;aés
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(01.29.) Felhívás módosítása 3.1.1.1. Kötelézóen megvalósítandó önállóan támogatható

tevékenységek lnformatikai eszközök beszerzése - A tevékenység megvalósításához szükséges

informatikai eszközök beszerzése. Jelen felhívás esetében nem releváns. lndoklás: turisztikai

szolgáltatások és a helyi termékek (élelmiszer, kézműVes) elöállításánál kötelezően megvalósítandó

informatlkal eszkózbeszerzésre nlncs szükség,

(02.02,) Felhívás módosítása 3.7.1 lndikátorok Létrehozott munkahelyek száma 1 fő. Kikerült az

indikátorok közül. lndoklás: a csekély összegú támogatás miatt nem rcális cél a létrehozott munkahely,

(03.05.) Állásfoglalás kérése

A három dátumozott fotó csatolása a támogatási kére|emhez a fejlesztés előtti á|lapotró| (ezt nem írtuk
be a fe|híVásokba, módosítsuk a felhíVást Vagy bekérjük utólag?)

- használt eszkóz beszerzését tiltia Valami?

- gépjármű nem szerezhetó be a támogatási keretból ( kérdésünk, hogy traktor, ami jármú kategória,
beszerezhető e? )

közremúködő szervezet válaszai:

Amennyiben a felhíVások felíüggesztése még nem történt me9, abban az esetben a íelhíVások - lH
jóVáhagyást köVetően, szigorítójeIlegű módoSításokat kiVéVe - továbbra is módosíthatók,

1, A fentiek a|apján a módosítás elvégezhető, amennyiben a felhívások még nem kerültek

felf ü g gesztésre/lezárásra.

2. Használt eszköz beszerzése a LEADER keretein belúl nem támogatható tevékenység,

3, Amennyiben gépjármű, haszongép.iármú beszerzését kíVánja támogatni a HAcs, abban az esetben

- a támogatási összeghez Viszonyitva - a felhíVás 3.1.2,2. válaszható, önállóan nem támogatható

tevékenységek pontjánál lehet feltüntetni és röViden leirni, mire gondolt a HAcS. AjánIott a teljesítményt

is feltüntetni az adott gépjárműre, amely határt szab a beszerzésre tekintettel.

(03.08,) Felhívás módosítása 4.3, A támogatási kérelem benyúJtásának határideje és módja Jelen

felhíVás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018,01.31 naptól 2018.05,31 napig Van

|ehetőség, lndoklás: a beadott kérelmek száma e|marad a Várt értékektől,

(03,08.) Felhívás módosítása 3,4,1.3 Egyéb elvárások /Jelen szöVeges rész kerül beemelésre: A

támogatási kérelemhez dátummal ellátott fotódokumentáció ( minimum három fotó) csatolása

szúkséges a fe,ilesztés előtti állapotról, A mérföldkövek teljesítése után dátummal ellátott

-
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fotódokumentáció (minimum három fotó) csatoláSa szúkséges á fe.ilesztés Utáni állapotról, lndoklás, A

felújításhoz, építéshez kapcsolódó tevékenységek igazoláSát szolgálja,

(03.08.) Felhívás módosítása / 6,1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek

listája/ Fotódokumentáció a íejlesztés előtti állapotról.

(03,13, ) Felhívás módosítása / 4.'l, Támogatást igénylók köre /A felsorolásba bekerül: a bevettegyház

(551) lndoklás: Az egyházak részére szélesítiük a pályázható lehetósé9ek körét,

(03.21.) Állásfoglalás kérése: az eszközbeszelzés maximum százalékos értékét, mi határozza meg?

A felhíVásainkban ezt nem szabályoztuk,

1.2. He|yi felhíVás megjelenésének időpontjai, a he|yi támogatási kérelmek benyú]tási és ellenózésl
valamint értékelési szakaszaiban Végzett tevékenységek bemutatása,

(01.25.) A Rákóczi Leader Egyesülét HBB ügyrend tervezete megküldésre került az lrányító Hatóság
részére.

(02,13,) Munkaszervezetünk tájékoztatást kapott arró|, hogy a Helyi BíráIó Bizottság megküldött

ügyrendje módosításra szorul. A közreműködő szervezet ,iavaslata, hogy a HBB ügyrendben csak a

Helyi Bíráló Bizottság összetéte|éVel és eljárásáVal konkrétan összefüggó kérdések kerüljenek

szabályozásra. Csatoltan megküldésre keíült részünkre a tervezettel kapcsolatos javaslat.

(02,23.) Szakmai felkészitó rendezvény az Észak-magyarországi régió LEADER Helyi Akciócsoportjai
részére

- döntéshozatal folyamata, eljárásrenddel kapcsolatos kérdések - leader@me.gov. hu

- TKR, kifizetési kére|mekke| kapcsolatos kérdésem - MÁK

- HAcs eljárásrend készítése az értékeléssel kapcsolatban (tartalma: belsó határidók,
feladatkórók, felelósségi körök

- lH jóVáhagyás nem szükséges, ellenózéskor szükséges

- felhivásokfelíüggesáése01.10.102.02.megküldótttájékoztatókszerint

- szakaszos elbírálás es€tén - szakasznapot köVetö nap
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2018. 02.06, Rákóczi Leader Egyesü|et közgyijlése

1./ Helyi bíráló bizottság tagjainak megállapítása

2,/ Helyi bíráló bizottság ügyrendjének elfogadása

3,/ Beszámoló a heIyszíni ellenőízésről

4.1A Leader helyi felhíVásokra benyújtott támogatási kérelmek aktuá|js állapota

1.3, A HFs fe.'lesztési források felhaszná|ásának nyomon köVetéséVel kapcsolatos információk.

A fe,|lesztési forrás a Támogató okirat és Együttmúködési megállapodás számaihoz képest

csökkent, A korábbi íorráskéret a múködési és animációs költségekkel együttesen is ezt a tendenciát

támaszt]a alá. Adott idószakban köVettük az országos és régiós levelezón keresztül az ott nyújtott

információkat, Az éppen aktuális információkról innen kaptunk tájékoztatást, Munkacsoport

megbeszélések anyagairó| kaptunk információkat,

1.4. A heIyi feIhíVásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
2.2.- 1 .2 pontok alap!án.

1.5. Egyéb,

Adott idószakban köVettük az országos és régiós levelezőn keresztül az ott nyújtott információkat. Az
éppen aktuális információkról innen kaptunk tájékoztatást. Munkacsoport megbeszélések anyagairól

kaptunk információkat.

2. Kéíiük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 kaíakter)

Válaszában térjen ka minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedéVben
megValósultak:

2.1. A helyi szereplők animálási, Vagy egyéb célú képzése,
Nem releváns a beszámolási időszakban,

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

&
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A helyi felhivások megjelenése után a Rákóczi Leader Egyesület képviselője több alkalommal tartott

bemutató prezentációt a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás aktuális ülésein, va|amint a Szikszói

Járásban megrendezésre kerülö gazdasági fórumokon. A felhíVások minél szélesebb körben Való

megismertetése érdekében az egyesúlet munkaszervezetének Vezetője a regionális televízió

hírműsorában számolt be a pályázatí |ehetőségekről, A téma az utcán hever c, kiadványban egész

oldaIas hirdetést jelentettünk meg,

A munkaszervezet Vezetöje 2018, február 23-án Aszalón - egy Vállalkozói fórum keretében tájékoztatta

a meghíVottakat az aktuális pályázati lehetóségekról,

2,3. A HAcS működéséVel kapcsolatos aktualitások, Változások bemutatása,

A munkaszervezet a működéséhez szükséges feltételekkel, jogosultságokkal rendelkezik- Az lrányitó

Hatósággal az együttmüködés folyamatos, A HBB tagság teljes, ügyrendjét az lH jóVáhagyta. A
projektek megvalösítási terúlete: AlsóVadász, Aszaló, Gesztely, Nagykinizs, onga, Szentistvánbaksa,

Szikszó, Az együttmúködési megállapodás alapján a HAcs kötelezettséget Vállal arra, hogy az lH által

jóVáhagyott HFS-t, az abban íoglalt tartalommal megValósitja.

Az iroda és a mUnkaszervezet fenntartásáVal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös
tekintettel a To-ban szerepló indikátoroknak megfelelóen, Az irodára és/Vagy a
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási idószakban bekövetkezett változások.

A Rákóczi Leader Egyesület a beadott (03.19.) Változásbejelentő alapján egy ,]j telephelyet létesít a

3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12. sz. alatt- Erre a címre költözik át a HACS iroda április 3{ól. A

nyitva tartás rendje és a munkaszervezet összetétele nem Változik, A munkaszervezetben két fó

föállású (heti 40 órás munkaszerződéssel) munkatárs dolgozik, A HACS munkaszervezet Vezetője,

valamint egy irodai munkatárs/ügyintéző, A kelló mennyiségű munkaállomások adottak és az

infíaskuktúra is. A múködési feltételek megfelelnek az elöírásoknak, Elözó idószakhoz képest

változatlan, Az iroda nyitvatartási és munkarendje hétfőtól péntekig 8.00- tól 16,00-i9 tart, A további

ldóSzakban pedig telefonos ü9yfélszolgálattal állunk rendelkezéSre.

A www €koczileader.hu honlap technikai okok miatt nem elérhetó. Azt a tájékoztatást kaptuk. hogy az
eózö szolgáttató a sáJát nevéíe jegyezte be a fenti domain nevet, lgy az átregisztíáció hosszabb idot

.€sz ge.ybe

2.4.
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2,5. Egyéb
Nem releváns a beszámolási idószakban.

3, Amennyiben a beszámolóban szereplő idószak során .endezvény keíült megtartásra,
minimum 3000 - maximum 6000 karakte] terjedelmű szakmai összeíoglaló, jelenléti ív, valamint
minimum ,l darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

3.,l. Rákóczi Leader Egyesúlet közgyúlése

csatolva: jegyzökönyv, fotó, jelenléti íV (x. melléklet)

3.2. Aszaló - Vállalkozói fórum címú rendezvény (y. melléklet)

Ke|t,: szikszó, 2018, március 3,1.

készítette; Füzesséri József elnök RÁKÓCZ| LEADER EGYESÜLET
3800 szikszó, Rákóczi U. 33.

adószám: 1842807€-145
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