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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Rákóczi Leader Egyesület

2018. év október 0í. - december 31. időszak tevékenységéről

Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)

megvalósításával kapcsolatos teVékenységeketl

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

1.'1, Helyi felhíVás tervezetek egyeztetési íolyamata, idópontjai,

A Rákóczi Leader E8yesület munkaszervezete a kérelmezők igényeihez igazodva és az egyesület
tagságának jóváhagYása alapján felhívás módosítást dol8ozott ki. Valamennyi felhívása esetében:

Turisztikai szo18áltatások fejlesztése (1) Helyi szintű gazdaságfejle'ztés támo8atása (2)

Versenyképesség nÖvelése a m ikroválla lkozói szektorban(3) A ciVil szektor társadalmi célú
fejlesztése (4) Hagyományórző, társadalmi összetartozást erősítő programok szervezése (5) A
felzárkózást se8ítő és a szegénység enyhítését célzó programok me8valósítása (6) - szeptember
30-i szakasznap jdőbe|i kitolása szükséges, A módosítás oka, hogy a beadott kérelmek száma
elmarad a várt értékektől.

október 2-án munkaszervezetünk kérdéssel fordult az lH felé: - azok az ügyfelek, akik az eredeti
zárásig - szeptember 30. - nem küldték be a TK-t csak mentett szakaszban hagyták, azoknak újból
fel kell rögzíteni a rendszerben a pályázatukat? Többen jelezték, ho8y szeptember 30-án lezárt a

felü letü k.

1,2, Helyi felhÍVás meg,ielenésének idópontjai, a he|yi támogatási kérelmek benyújtási és el|enőrzési,
Valamint értékelési szakaszaiban Végzett teVékenySé9ek bemutatása.
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A Rákóczi Leader EgyesüIet munkaszervezete november 29-én felhívás módosítást dol8ozott ki.

Valamennyi felhívásunk esetében: Turisztikai szo|8á|tatások fejlesztése (1) Helyi színtű
gazdaságfejlesztés támogatása (2) Versenyképesség növelése a m ikrovállalkozói szektorban(3) A
civil szektor társadalmi célú fejlesztése (4) Hagyományőrző, társadalmi összetartozást erősítő
programok szervezése (5) A felzárkózást segítő és a szegénység enyhítését célzó programok
megvalósítása (6) - új szakasznap beütemezése (2019.o3.31.) A módosítás indoka: A beadott
kérelmek száma elmarad a várt értékektől. A módosítások elvégzése az llER rendszerben,
me8tÖrtént. A módosítási kérelem tervezetét az erre rendszeresített excel táblázat formájában
juttattuk el az lH részére, Ezek után az llER felületben módosítjuk a kérelmezett pontot, lezárjuk
és jelzéssel élünk az lH felé,

Munkaszervezetünk a HFs módosításokat elvégezte, a dokumentum határidőben megküldésre
kerÜlt, A helYi felhívások i8ény szerinti módosításait a munkaszervezeti tevékenységek során
beépítettük a Helyi Fejlesztési stratégia HACS munkapéldá nyá ba. A HFs célrendszer ennek
megfelelően került kialakításra. Az ügyfelek tájékoztatása során többek között arról kaptak
tájékoztatást, hogy a Helyi Fejlesztési Stratégiával Való összhangra kell törekedniük a
megvalósítási időszakban.

December 10-én MunkaszervezetÜnk az ,,adatme8osztó felület" táblázatot Visszaküldte az lrányító
Hatóság részére.

Az Ügyfélszolgálatunkra számos kérdés érkezik az ügyfél-azonosító igénylése és a felületen történő
rögzítés kapcsán. Azon kérdésekre, melyekre helyben nem tudunk választ adni a Magyar
Államkincstár erre rendszeresített online felületén állásfoglalást kérúnk. A tapasztalataink ezzel
kapcsolatban kedvezőek a válasz aznap, vagy legkésőbb másnap reggel megérkezik.

Munkaszervezetünk szakmai segítsésért fordult a Dél-zempléni vidékfejleszté5i 5zövetsé8
munkaszervezetének Vezetőjéhez Szomráki Róbert úrho2. A beérkezett felhívások feldolgozásával
kapcsolatban telefonon e8yeztettünk e8y szakmai tapasztalatcseréről.
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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 arró| kaptak tájékoztatást, hogy a Helyi

Fejlesztési stratégiáVal Való összhangra kell törekedniük a megvalósítási időszakban. A HFS

célrendszerének (versenyképes helyi gazdaság, innovációs és infokommunikációs ellátottsági

élhető Vidéki környezet, minőség a Vidéki turizmusban, e8yüttműködő közösségek) meg kell

jelennie a kérelmezők megvalósíthatósági tanulmányaiban és üzIeti terveiben.

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

Válaszában térjen ki manimum az alábbi tevékenységek közúl azokra, ame|yek a negyedéVben
me9Valósultak:

2,1. A he|yi szereplök animálási, Vagy egyéb célú képzése,

,,nem releváns a beszámolási időszakban"

2.2. A helyi táJékoztató rendezvények tartása,

A Rákóczi Leader Egyesület ügyfélszolgálati irodájában napi 8 órában látja el az ügyfelek

tájékoztatásáva l kapcsoIatos teVékenységet.

Az ügyfé lszo lgá lati tapasztalataink azt mutatják, hogy az ügyfelek részére elektronikus úton

me8küldött tájékoztató levél (felhívások, útmutató, jogosultság igénylő űrlapok) rendkíVül

hatékony. A személyes találkozót köVetően az ügyfél megkapja a tájékoztató ,,csomagot" az általa

me8adott e-mail címre. A helyi felhívások népszerűsítése kapcsán együttműködünk az oNGA

PAKTUM irodájáVal, akik a ,,Támogatott foglalkoztatás" pályázatuk mellett népszerűsítik a

Rákóczi Leader Egyesület felhívásait is a járásban szervezett lakossági és vállaIkozói fórumokon.
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A HAcs munkaszervezetének vezetője a szikszói városi Televízióban leadott interjún keresztü|

tájékoztatta a nézőket az aktuális felhívásokról. M unkaszervezetünk együttműködik a járásban

megvalósuló EFoP L.4,z lntegrált Térségi Gyermekprogramok c, pályázat szakmai

megvalósítóiva l. Tevékenységi adatlapjaik érintik a civil szervezeteket és a vállalkozókat - így az

általukmegtartottfórumokonaleaderfelhívásokprezentálásaismegtörténik.

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

október 18. Az Észak_alföldi régió értekezletén egyesúletünket Dr. Vincze Tibor pályázati

koordinátor képviselte. Az értekezlet során választ kaphattunk a leader pályázatok

feldolgozásával kapcsolatos aktuális kérdéseinkre.

2.4.pz ioda és a munkaszervezet fenntartásáva| kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös

tekintettel a To_ban szerepló indikátoroknak megfelelően, Az irodára és/vagy a

munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási idöszakban bekövetkezett változások.

A munkaszervezetben két fő főállású (heti 40 órá5 munkaszerződéssel) munkatárs dol8ozik, A

HAcs munkaszervezet vezetője, valamint egy pályázati koordinátor. A kellő mennyiségű

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

előírásoknak'AzirodanyitvatartásiésmunkarendjehétfőtőlpéntekiB8.00.tól16.00.igtart.A

további időszakban pedig telefonos ügyfélszolgálattal állunk rendelkezésre,

2,5. Egyéb.

ARákócziLeaderEgyesülettelepüléseiheztartozóegyesületekpályázatírómunkatársait

ügyfélszolgálatunkon tájékoztattuk az egyesületeket érintő felhívásokról, külön kitértünk arra,

hogy milyen nyomtatvány kitöltése szüksé8es az azonosító igényléséhez, Az ügyfél-azonosító
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igénylése kapcsán ügyfélszol8álatunk megküldte ügyfeleinek az igényléshez szükséges

adatlapokat (G102o_o2, G1001-03) az illetékes és eljáró főosztály elérhetősé8ét, nyitvatartási

ide,iét. l8ény esetén munkaszervezetünk személyesen is segítette a nyomtatvány kitóltését.

Egyúttműködésünk az Agrár_ és vidékfejlesztést Támogató Főosztály miskolci képviseletéve|

optimális. ügyfeleink több esetben igénye|ték, hogy ügyfélszo18á latunk kérjen időpontot részükre

a főosztálytól, amiben mi készségesen se8ítettünk.

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra,

minimum 3o00 - maximum 6ooo karakter terjedelmú szakmai összefoglaló, ielenléti ív, valamint

minimum 1 darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges,

3.1, (x, melléklet)

Kelt.: Szikszó, 2018. december 28.

készítette: Füzesséri József elnök

" címü rendezvény (meghívó, fotó, jelenléti ívek)

,,nem reteváns a beszámolási időszakban"

RÁKÓCZi LEADER EGYESÜLET
3800 szikszó, Rákóczi u, 3J,

;dószám: 18428078-145
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