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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Rákóczi Leader Egyesület

2018. év július 01. - szeptember 30. időszak tevékenységéről

Kérjük, mutassa be a negyedéVben a HFs
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter )

megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közúl azokra, amelyek a negyedéVben.
megValósultak:

'1.1 . Helyi felhíVás tervezetek egyeztetési folyamata, idópontjai.

Az lH által küldött táblában szereplő felhívások esetén megállapításra került, hogy u8yanazon

költségtípusok (költségtípus-eIemek) szerepelnek több százalékos elszámolható kiadás vagy

egyösszegű támo8atási összeg korlátnál is, csak a korlátok eInevezései különböznek e8ymástól.

Munkaszervezetünk a2 lH iránymutatásai alapján valamennyi felhívásának a módosítását

elvégezte.

Augusztus 22-én munkaszervezetünk az e8yesület tagságának jóváhagyása alapján módosítási

kérelmet adott be az lrányító Hatóság részére (1) Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (2) Helyi

szintű gazdaságfejlesztés támogatása felhívásnál - az adószámmat rendelkező magónszemély

bekerült a támogathatók körébe.

(].) Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (2) Helyi 5zintű gazdasá8fejlesztés támogatása (3)

Versenyképesség növelése a mikrová llalkozói szektorban pedig "ez a kitétel az őstermelőkre nem

vonotkozik" szövegrész került bele a felhívósbo, A módosítása indoka az Volt, hogy

munkaszeNezetünk ellentmondást látott az östermelök esetében a jogosultság meghatározása

kapcsán,

A helyi felhívások elíogadott, rö9zitett és hatályos módositásait munkaszervezetünk
párhuzamosan jaVítja a Helyi FejIesztési Stratégia munkapéldányában is,
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ügyfeleinket tájékoztatiuk arról, hogy honlapunkon elérhetö a He|yi Fejlesztési stratégia, melynek

átfogó és specifikus céljáit a kérelmezök megvalósíthatósági tanulmányaiban is szükséges
meg,ieleníteni.

1.2, Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a heIyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, Valamint értékelési szakaszaiban Végzett tevékenységek bemutatása.

Munkaszervezetünk szeptember 28-án módosítási kérelmet adott be Valamennyi felhivásának

(1) Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (2)Helyi szintű gazdaságfejlesztés támo8atása (3)

Versenyképesség növelése a m ikrovállalkozói szektorban(4) A civil szektor társadalmi célú

fejlesztése (5) Hagyományőrző, társadalmi összetartozá5t erősítő programok szervezése (6) A

felzárkózást 5e8ítő és a szegénység enyhítését célzó programok megvalósítása módosítására.

A benyújtási időszakban ügyfélszolgálatunk számos kérdést kapott a helyi termék definíciója

és az árajánlatok tartalmi és formai követelményei kapcsán. Az ü8yfeleket szóban és írásban

i5 tájékoztattuk az ide vonatkozó jogszabályokról és tartalmi, formai követelményekről. A

leader prezentációnkba is bekerült a 12312009 FVM rendelet:,,helyben előállított, helyben

honos vagy helyben megtermelt aIapanyagból hagyományosan, nem na8yüzemi vagy

gyáripari technológiával, eljárással, illetve az adott térsé8re jeIlemző technológiával,

eljárássaI készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előál|ított termék."Az árajánlatok formai,

tartalmi követelményeit a felhívás is tartalmazza. Természetesen külön kiemelve az

árajánlatokkal szembeni elvárásokat kivonatként is me8küldtük ügyfeleinknek.

Az elektronikus rendszerben való rö8zítettség (megkezdett, mentett, beadott) állapotát

folyamatosan ellenőrizzük az automatiku5an érkező tájékoztató leVelekből.

1.3, A HFs fejlesztési források felhasználásának nyomon köVetéséVel kapcso|atos információk,

Jelen beszámolási időszakban nem releváns. A munkaszervezet vezetője és a pályázati

koordinátor munkatárs az ügyfé lszo lgá lati munka során részletesen tájékoztatta a leendő
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pályázókat a Helyi Fejlesztési straté8ia átfogó és specifikus céljairól. A támogatási kérelmek
elkészítése során törekedni kell arra, hogy ezek a célok a tervezési és a me8valósítási
időszakban is előtérbe kerüljenek. A támogatandó területek (vállalkozásfejlesztés, előkészítő

és megalapozó tanulmányok, turisztikai szolgáltatások, együttműködé5ek fejlesztése,

közösségfejlesztés, felzárkóztatás) átfogják a hat felhíVás célkitűzéseit.

A munkaszervezet elkészítette a tartalmi értékelés alapját képező üzleti terv és

megvalósíthatósá8i tanulmány m intadokumentumát. Ezen dokumentumok felhívás

módosítás keretében a kötelezően beadandó mellékletek közé kerültek. korábban,

elkészítésre került egy e8yüttműködési megállapodás tervezet, amely a támogatás

megítélése után a me8valósító és a Rákóczi Leader E8yesület kózött jön létre,

Az ügyfelek figyelmét felhívtuk arra, hogy a kötelezettségvállalás egyik eleme, hogy a pályázó

vállalja, hogy a támo8atás elnyerésének évét követően részt vesz a Rákóczi Leader Egyesület

által szervezett fórumokon és egyéb szakmai rendezvényeken. A pályázó vállalja, hogy a

fejlesztés megvalósítását követő 60 napon belül írásos és fényképes beszámolót készít a
Rákóczi Leader Egyesületnek a fejlesztésről.

Kérjük, mutassa be a negyedévben a múködé§i és animációs
tevékenységeketl (minimum 30oo - maximum 600o karakter)

feladatokkal kapcsolatos

válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben
megValósuItak:

2.1, A helyi szereplók animálási, Vagy egyéb célú képzése,

,,nem releváns a beszámolási időszakban''

2.2, A helyi tájékoztató rendezvények tartása,

A Rákóczi Leader E8yesület ügyfélszol8álati irodájában napi 8 órában látja eI az ügyfelek

tájé koztatásáva l kapcsolatos tevékenységet. A HAcS működésével kapcsolatos szervezeti és
munkafolyamatoknál érvényesül a nyitottsá8 é5 átlátható5á8, szakmai együttműködésün k az
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oNGA pAkTuM irodájával és a térség egyéb pályázati megvalósítóival lehetőséget teremt

arra, hogy együttműködő partnereink az aktuális leader pályázatokról tájékoztassák
partnereiket, célcsoportjaikat. A 8yakorlat azt mutatja, hogy ügyfeleink az ügyfélszolgálati

Órákon kívÜl is keresnek minket a megadott elérhetősé8eken. Az ügyfélszolgá|ati órákon kívül

telefonos ü8yfé lszo lgá latta I látjuk el ezt a feladatot, A térsé8 polgármestereivel való

egyeztetés során naprakész információkat kapnak egyesületünk pályázati lehetőségeiről. A

Rákóczi Leader EByesÜlet településeihez tartozó civil szervezetek pálYázatkő munkatársait

ügyfé lszo lgá latu n kon tájékoztattuk a civil szervezeteket érintő felhívásokról. külön kitértünk

arra, hogy milyen nyomtatVány kitöltése szükséges az azonosító igényIéséhez,

2.3, A HAcS működéséVel kapcsolatos aktualitások, Változások bemutatása,

Au8usztus hónapban a Magyar Államkincstár munkatársai szakmai ellenőrzést tartottak

munkaszervezetünknél, Az ellenőrzés során a szakmaidokumentumok bemutatásra kerültek.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, A Rákóczi Leader Egyesület honlapjával kapcsolatos

Problémák megoldása és minőségi fejlesztés érdekében munkaszervezetünk új informatikai

szolgáltatót kíván bevonni.

2.4.Az lroda és a munkaszervezet fenntartásáVal kapcsolatos kötelezettségek te|jesitése, kúlönös
tekintettel a To-ban szereplő indikátoroknak megfelelóen. Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási idószakban bekóvetkezett változások,

A munkaszervezetben két fő főállá5Ú (heti 40 órás munkaszerződéssel) munkatárs dolgozik. A

HAcs munkaszervezet vezetője, valamint egy pályázati koordinátor. A kel|ő mennyiségű

munkaállomások adottak és az infrastruktúra is. A működési feltételek megfelelnek az

előírásoknak. Az iroda nyitvatartási és munkarendje hétfőtől péntekig 8.oo-tól 16.00-i8 tart. A

további időszakban pedig telefonos Ulyfélszolgálattalállunk rendelkezésre.

2,5. Egyéb,
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3. Amennyiben a beszámolóban szerepló időszak során rendezvény került megtartásra,
minimum 3000 - maximum 6000 karakteí terjedelmú szakmai összeíoglaló, jélenléti ív, valamint
minimum 1 darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

3,1 , (x, melléklet)

A Rákóczi Leader Egyesület településeihez tartozó ABAKUSZ oktatási intézmény igazgatóját,

tájékoztattuk a képző intézményeket érintő felhívásokról. külön kitértünk arra, hogy milyen

nyomtatvány kitöltése szükséges az azonosító igényléséhez. Az ügyfél-azonosító igénylése

kapcsán ügyfé|szolgálatunk megküldte ügyfeleinek az igényléshez szükséges adatlapokat
(G702o-o2, G1001-03) az illetékes és eljáró íőosztály elérhetőségét, nyitvatartási idejét. l8ény

esetén munkaszervezetünk személyesen is segítette a nyomtatVány kitöltését.

" című rendezvény (meghíVó, fotó, jelenléti ívek)

,,nem releváns a beszámolási időszakban''

Ke|t,: szikszó. 2018,,l0,30.

készítette: Fúzesséri József elnök
RÁKÓCZI LEADER EGYESÜLET

3800 szikszó, Rákóc,zi U. 33.
adószám: 1842807+í_05
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