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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Rákóczi Leader Egyesület

2018, április 01. -június 30. időszak tevékenységéről

Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFs megvalósitásáVal kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

Vá|aszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedéVben.
megValósultak:

1.1 , Helyi felhíVás tervezetek egyeztetési folyamata, idópontjai.

A helyi felhívások igény szerinti módosításait a munkaszervezeti tevékenységek során beépítettük a

Helyi Fejlesztési straté8ia HACS m unka példányába. A HFS célrendszer ennek megfelelően került

kialakításra, Az ügyfelek tájékoztatása során többek között arról kaptak tájékoztatást, hogy a Helyi

FejIesztési stratégiáVal Való összhangra kell törekedniük a megva|ósítási időszakban, A HFS

folyamatos monitorins tevékenységet igényel a HAcs részéről (helyzetértékelések, sWoT elemzés,

térségi visszajelzések) Az átfogó és a speciális céloknak meg kell jelenniük a későbbi elfogadott

Támogatási kérelmezők megvalósíthatósá8i tanulmányaiban és üzleti terveiben.

Az ügyfélszolgálati tapasztalataink azt mutatják, hogy az ügyfelek részére elektronikus úton

me8küldött tájékoztató levél (felhívások, útmutató, azonosító űrlapok) rendkívül hatékony. A

személyes talá|kozót követően az ügyfél megkapja a tájékoztató ,,csomagot" az általa me8adott e-

mail címre.

Április 9-én a HACS munkaszervezete a kérelmezők igényfelmérése és az egyesület tagságának

jóváhagyása aIapján felhívás módosítást dolgozott ki. A 3. sz. Versenyképesség növelése a

mikrovállalkozói szektorban c. felhívásnál a támogatást igénylők körébe bekerült a szociáli5

szövetkezet. Ezzel a módosítássaI a szociális szöVetkezetek részére megnyitjuk a pályázható

|ehetőségeket. A módosítási kérelem tervezetét az erre rendszeresített excel táblázat formájában

juttattuk el az lH részére. Ezek után az llER felületben módosítjuk a kérelmezett pontot, Iezárjuk és

jelzéssel élünk az lH felé.
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Május 14-én a HACS munkaszervezete a kérelmezök igényeihez igazodva és az egyesület

tagságának jóváhagyása alap.'án felhívás módosítást dolgozott ki. Valamennyi felhívása esetében -

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (1) Helyi szintű gazdaságfejlesztés támogatása l2l
Versenyképesség nöVelése a mikrovállalkozói szektorban(3) A ciVil szektor társadalmí cé|ú fejlesztése

(4) HagyományőrzŐ, tár5adalmiösszetartozást erősítő programok szervezése (5) A felzárkózást segítő

és a szegénység enyhítését célzó programok me8valósítása (6) - a helyi támogatási kérelem

benyújtása meghosszabbításra került. Az új időpontok 2018.01.31 naptól 2o].8.o7,31 napig Van

lehetősé8. A módosítás oka, hogy a beadott kérelmek száma elmarad a várt értékektől.

Az elektronikus rendszerben való rögzítettség (megkezdett, mentett, beadott) állapotát

foIyamatosan monitoringozzuk az automatikusan érkező tájékoztató levelekből.

Munkaszervezetünk az l, negyedéves elszámolás hiánypótlását Vé8ezte el a beszámolási időszakban.

A Samit Kft. árajánlatán (multifunkciós nyomtató beszerzése) és a számlán szereplő összegek nem

e8yeztek. Javítottuk a nettó és bruttó árat és feltüntetésre került, ho8y az ajánlata a ke|tezéstől

s2ám ított 30 napig érvényes.

1,2. Helyi ÍelhÍVás megje|enésének idópontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési,
Valamint értékelési szakaszaiban Végzett tevékenységek bemutatása,

A Rákóczi Leader Egyesúlet munkaszervezete me8küldte az lH részére a módosított HFs tervezetet. A

felhívások módosításai során azon pontoknál ahol a módosítás történt, a HFS dokumentumban is

szÜkséges a javÍtás. Az ügyfélszolgálatunkra számos kérdés érkezik az ügyfél-azonosító igénylése, a

felületen történő rögzítés és a bruttó, nettó finanszírozás kapcsán. Azon kérdésekre, melyekre

helyben nem tudunk választ adni a Magyar Államkincstár erre rendszeresített online fe|ü|etén

állásfoglalást kérünk. A tapasztalataink ezzel kapcsolatban kedvezőek a vá|asz aznap, vagy legkésőbb

másnap reggel megérkezik.

Az ügyfél-azonosító igénylése kapcsán ügyfélszolgálatunk me8küldte ügyfeleinek az igényléshez

szükséges adatlapokat (G1020-02, G1001-o3) az illetékes é5 eljáró főosztály e|érhetóségét,

nyitvatartási idejét. l8ény esetén munkaszervezetünk személyesen is segítette a nyomtatvány
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kitöltését. Együttműködésünk az Agrár- és vidékfejlesztést Támogató Főosztály miskolcí

képviseletével optimális, Ügyfeleink több esetben i8ényelték, hogy ügyfélszolgá latu n k kérjen

időpontot részükre a főosztálytól, amiben mi készségesen segítettünk. Az azonosító igénylése előtt

külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét a pályázati útmutató 9. pontjára:

,,aki nem rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szőló 2oo7. éVi XVll. törvény (a

továbbiakban: e|járási törvény) 9/B. § b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval - figyelemmeI az e1járási

tÖrvény 28. § (3) bekezdésére, (konzorcium esetén a konzorcium valamennyi ta8ja nem rendelkezik

fenti ügyfél-azono5ítóVal)"

Az elektronikus felületen történő rögzítés ,,megakadása" kapcsán több esetben javasoltuk

Ügyfeleinknek, hogy az aktuá|is felületről készítsenek Print screen képet és küldjék el az álalunk

megadott online elérhetőségre.

A bruttó nettó finanszírozás kérdésében ügyfélszolgálatunk külön tájékoztató anyagot biztosít

ügyfelei részére. Ebben a témakörben munkaszervezetünket se8ítette a Dé|-Zempléni

Vidékfejlesztési SzöVetség munkaszervezetének vezetője szomráki Róbert.

1,3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon köVetéséVel kapcsolatos információk.

A fejlesztési források felhasználásának nyomon követése jelen beszámolási időszakban nem releváns.

Az Ügyfelek tájékoztatása során többek között arról kaptak tájékoztatást, hogy a He|yi Fejlesztési

stratégiával való összhangra kell törekedniük a me8valósítási időszakban, A HF5 célrendszerének

(versenyképes helyi gazdaság, innovációs és infokommunikációs ellátottság, élhető vidéki környezet,

minőség a vidéki turizmusban, e8yüttműködő közösségek) meg kell jelennie a kérelmezők

megvalósíthatósági tanulmányaiban és üzleti terveiben.

1.4. A heIyi felhíVásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
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Az ügyfélszolgálati tapasztalataink azt mutatják, hogy az ügyfelek részére elektronikus úton

megkÜldÖtt tájékoztató levél (felhívások, útmutató, jogosultság igénylő űrlapok) rendkívül hatékony.

A személyes találkozót követően az ügyfél me8kapja a tájékoztató ,,csoma8ot" az általa me8adott e-

mail címre. A helyi felhívások népszerűsítése kapcsán e8yüttműködünk az oNGA PAKTUM irodájával,

akik a ,,Támogatott foglalkoztatás" páIyázatuk mellett népszerűsítik a Rákóczi Leader Egyesület

felhívásait is a járásban szervezett lakossági és vállalkozói fórumokon.

A HAcs munkaszervezetének Vezetője a szikszói Városi Televízióban leadott interjún keresztül

tájékoztatta a nézőket az aktuális felhívásokról. Munkaszervezetünk együttműködik a járásban.

megvalósuló EFOP L.4.2 lntegrált Térségi Gyermekprogra mok c. pá|yázat szakmai megvalósítóival.

TeVékenysé8i adatlapjaik érintik a civil szervezeteket és a vállalkozókat - így az általuk megtartott

fórumokon a leader felhívások prezentálása is megtörténik,

1,5. Egyéb,

A Rákóczi Leader Egyesület településeihez tartozó egyházak pályázatíró munkatársait

Ügyfélszolgálatunkon tájékoztattuk az egyházakat érintő felhívásokról. Külön kitértünk arra, hogy

milyen nyomtatVány kitöltése szüksé8es az azonosító igényléséhez.

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

válaszában térjen ki minimum az a|ábbi tevékeny§égek közül azokra, amelyek a negyedévben
megValósultak:

2.1 . A helyi szereplók animálási, Vagy egyéb célr] képzése,
,,nem releváns a beszámolási idöszakban"

2.2. A he|yitájékoztató rendezvények tartlsa.

Az ügyfé lszo lgá lati tapasztalataink azt mutatják, ho8y az ügyfelek részére eIektronikus úton

megkÜldÖtt tájékoztató levél (felhívások, útmutató, jogosuItság igénylő űrlapok) rendkívül hatékony,
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A személyes találkozót követően az ügyfél megkapja a tájékoztató ,,csomagot'' az általa megadott e-

mail címre. A helyi felhÍVások népszerűsítése kapcsán e8yüttműködünk az oNGA PAKTUM irodájával,

akik a ,,Támogatott fo8lalkoztatás" pályázatuk mellett népszerűsítik a Rákóczi Leader E8yesület

felhívásait is a járásban szervezett Iakossági és vállalkozói fórumokon,

A HACS munkaszervezetének vezetője a Szikszói Városi Televízióban leadott interjún keresztül

tájékoztatta a nézőket az aktuális felhíVásokról. Munkaszervezetünk együttműködik a járásban

megvalósuló EFOP 1.4.2 lntegrá|t Térségi Gyermekprogra mok c. pá|yázat szakmai megva lósítóival.

TevékenYségi adatlapjaik érintik a civil szervezeteket és a vállalkozókat - így az általuk megtartott.

fórumokon a leader felhívások prezentálása is megtörténik,

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

A munkaszervezet a műkÖdéséhez szükséges feltételekkel, jogosultságokkal rendelkezik. Az lrányító

Hatóság8al az együttműködés folyamatos, A HBB tagsá8 teljes, ügyrendjét az lH jóVáha8yta. A
projektek megvalósítási területe: AlsóVadász, Aszaló, Gesztely, Nagykinizs, onga, sze ntistvá n ba ksa,

szikszÓ. Az egyÜttműkÖdési megállapodás alapján a HAcs kötelezettséget Vál|al arra, hogy az lH által

jóVáhaByott HFs-t, az abban fo8lalt tartalommal megvalósítja.

Az iroda és a munkaszervezet fenntartásáVal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös
tekintettel a To-ban szeréplö indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett vá|tozások,

A munkaszervezetben két fő főállású (heti 40 órás munkaszerződéssel) munkatárs dol8ozik. A HAcs
munkaszervezet Vezetője, vaIamint egy pályázati koordinátor. A kellő mennyiségű munkaá||omások

adottak és az infrastruktúra i5. A működési feltételek megfelelnek az előírásoknak, Az iroda

nyitvatartásí és munkarendje hétfőtől pénteki8 8.00-tól 16,00-ig tart. A további időszakban pedig

telefonos ügyfélszolgálattal állunk rendelkezésre,

2.4.

A
H§ imnü*i*,r,E



2.5, Egyéb
,,nem releváns a beszámolási idószakban"

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti íV, Valamint
minimum í darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

3,,l, csato|Va: fotó, jelenléti íV (x. melléklet)

,,nem releváns a beszámolási időszakban"

Kelt,: Szikszó,2018, június 30,

készítette: Füzesséri József elnök nÁxóca leloen EGYEsüLE]
3800 szikszó, Rákóczi u, óJ,

áílószám: 1 8428078-'l {b
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