NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
a Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület
2017.10.01.–12.31. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos
tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)
Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a
negyedévben megvalósultak:
1.1.
Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.
A nem gazdaságfejlesztés tárgyú felhívások szabályossági vizsgálata történt
október és november hónapban. Egyesületünknek 5 felhívása van, amely nem
gazdaságfejlesztési felhívásokhoz tartozik ezen felhívások 2017. december 1-ig
megjelentek
1.2.
Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek
benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek
bemutatása.
VP6-19.2.1.-92-3.1-17
Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása
2017.12.01
VP6-19.2.1.-92-2.1.-17
Mintaprogram mélyszegénységben élő emberek
önellátó gazdálkodásának elősegítéséhez
2017.11.30
VP6-19.2.1.-92-5.1-17
Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat
megvalósítása
2017.12.01
VP6-19.2.1.-92-6.2.-17
A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése
2017.12.01
VP6-19.2.1.-92-4.1.-17
Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek
kialakítás
2017.12.01
1.3.
A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos
információk.
Az Akciócsoport rendelkezésére álló forráskeret a teljes időszakra 411.535.256
Ft. A jövedelem termelő felhívásokra 2018. január 2-től, a nem jövedelem

1

termelő beruházásokra 2018. február 5.-től lehet támogatási kérelmeket
benyújtani.
1.4.
A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
2017. november 21-én 16:00 órai kezdettel Nádasdon a Vasi Hegyhát-Rábamente
LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, már megjelent helyi
gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban tájékoztató
fórumot tartott. (1 melléklet)
2017. november 23-án 15:00 órai kezdettel Vasváron a Vasi Hegyhát-Rábamente
LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, már megjelent helyi
gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban tájékoztató
fórumot tartott. (2 melléklet)
1.5.

Egyéb.

2017. december 8—án Régiós értekezleten vettünk részt Zalaszentgróton a Zala
termálvölgye LEADER Egyesület szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltuk
a program aktualitásait, a pályázati felhívások szerkesztése során felmerült
problémákról. A rendezvénnyel kapcsolatosan útiköltség térítést kívánunk elszámolni.

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal
kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)
Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a
negyedévben megvalósultak:
2.1.

A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.

A negyedévben két alkalommal végeztünk animációt a Helyi felhívások
benyújtásához kapcsolódóan
Ezen rendezvények keretében a benyújtással kapcsolatos tennivalókról
hallhattak információt a jelenlévők. Többek között hogy csak elektronikus úton
nyújtható be helyi felhívásra pályázat és, hogy csak azok pályázhatnak, akik
ügyfélkapuval és MVH regisztráció számmal rendelkeznek szó volt arról, hogy a
felhívások a Magyar Államkincstár honlapján találhatók meg,
Ismertettük a pályázatok benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat az
építési normagyűjtemény használatát, képzés és rendezvényt tartalmazó
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pályázatokra

vonatkozó

egyéb

feltételeket,

az

árajánlatokra

és

tervdokumentációkra vonatkozó szabályokat.
Felhívtuk a figyelmet, hogy aki pályázatot szeretne benyújtani, annak
személyes konzultáción kell részt venni, lehetőség szerint előre egyeztetett
időpontban, a konzultációról igazolást állítunk ki amit a pályázathoz szükséges
csatolni.
2.2.

A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

2017 október 19 Tájékoztatató fórum vidékfejlesztési programról
2017. december 1. Tájékoztatató fórum megjelenő pályázati tájékoztató fórumot
tartatunk, melynek keretében beszámoltunk az aktuális pályázati felhívásokról
pályázati lehetőségekről.

2.3.

A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A munkaszervezet a korábbi időszakkal megegyezően működött 2017 IV:
negyedévében is. Egyesületünk annak érdekében, hogy elérésünk könnyebb
legyen az ügyintézés megkönnyítése érdekében szükségesnek látja 2 iroda
fenntartása.
Az egyesület Körmend városában rendelkezik irodával, mely alkalmas a
program megvalósítására.
Emellett szükségessé vált egy aliroda a Vasi hegyhát területén is, melynek
helyszíne Oszkó. Itt a Hegypásztor Kör tulajdonában lévő Közösségi Házban
bérel az egyesület irodát. A körmendi iroda alapterülete 30 m2. Az irodában
található vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató,
fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető. Az ügyfelek
fogadására alkalmas tér is kialakításra került a helységben.
Az Oszkóban bérelt irodahelység alapterülete 15 m2. Az irodában itt is található
vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló,
szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető. Az ügyfelekkel való személyes
kapcsolattartásra kiválóan alkalmas.

2017. december 1-től 1 fő új munkavállalóval 3 főre bővült létszámunk,
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Munkavállaló: Petz Emese
Munkakör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, 2015.12.01 – től.
Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető
Heti 40 órában Leader munkaszervezet vezetőként végzi el
megvalósításához szükséges feladatokat.

a

program

Munkavállaló: Tamics Beatrix
Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.07.25 – től.
Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok
Heti 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.
Munkavállaló: Debreczeniné Késmárky Flóra Kata
Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.12.01.
Ellátandó feladatkör: turisztikai referens
Havi 40 órában, turisztikai referensként segíti a stratégia megvalósítását.

2.4.
Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő
indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre
vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.
Az egyesület a munkaszervezet folyamatos működéséhez előleget igényelt,
amelynek összege: 4.083.925,- Ft. A II. negyedéves kifizetési kérelem terhére
visszafizettünk 2.083.925.Ft előleget. A fennmaradó 2.000.000 Ft-ot pedig a III.
negyedéves kifizetés terhére számoltuk el
A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk október november
hónapbankét fővel látta el, decembertől pedig 3 fővel látjuk el
A helyi akciócsoport alapvetően két, korábban önálló (majd részben önálló) területi
egységet ölel fel, ezért az ügyintézés szempontjából szükségesnek látjuk 2 iroda
fenntartását.
Iroda 1: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.
Iroda 2: 9825 Oszkó, Molnár A. u. 4. Bérleti díjat az Iroda 2 esetében kell számolnunk
az iroda bérleti díja havi bruttó: 19.050 Ft mely egészében bérleti díj rezsi költséget
nem tartalmazz.
Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel:
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Bér + járulék 3 fő munkavállaló után illetve 2fő munkába járása. Kiküldetési
rendelvény alapján a munkaszervezet dolgozóinak illetve az elnöknek fizetett
költségtérítések.

Bankszámlát tart fenn a Nyugat Takarékszövetkezetnél, ehhez kapcsolódóan s bérek
és útiköltségeket terhelő utalások után fizetendő jutalék összege bankszámla vezetés
díja kerül elszámolásra.
Egyesületünk könyvelését 2016. júniustól a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi
havi díj ellenében.

Mobil telefon, vezetékes telefon, internet költsége. Egyesületünk a folyamatos
kommunikáció érdekében honlapot tart fenn www.vasihegyhat-rabamente.hu. A
honlapot folyamatosan frissítettük a III. negyedév az aktuális pályázati információival.
Egyesületünk rendelkezik facebook oldallal is ahol a pályázati információk mellett a
térség aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük.
Havi rendszerességgel hírlevelet küldünk mind a tagság mind az egyéb feliratkozók
részére.
2.5.
Egyéb.
Kiküldetési rendelvény alapján a munkaszervezet munkatársainak illetve elnökének
fizetett költségtérítések:
10.05.Egyeztető megbeszélés munkatársakkal Körmenden, 10,10. Egyeztető
megbeszélés munkatársakkal Körmenden, 10.17. Egyeztető megbeszélés
munkatársakkal Körmenden, 10.19. elnökségi ülés Halogyon 10.24 Egyeztető
megbeszélés munkatársakkal Körmenden, 10.31. Egyeztető megbeszélés
munkatársakkal Körmenden.
11.07. Egyeztetés Körmenden,11.14.. Egyeztetés Körmenden, 11.21. Egyeztetés
Körmenden.
11.21. leader fórum Nádasdon
12.01. tájékoztató Rábahidvégen, 12.08. Zalaszentgrót régiós értekezlet, 12.12
Egyeztető megbeszélés munkatársakkal Körmenden, 12.13 banki ügyintzés
Szombathelyen 12.14 Leader tájékoztató Döröskén
12.08. Zalaszentgrót régiós értekezlet 12.11. Egyeztető megbeszélés Vasváron,
12.13. Leder HACS helyszini ellenőrzés Oszkóban
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3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került
megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai
összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása
szükséges.
3.1. Tájékoztatató fórum megjelenő pályázati felhívásokról (4. melléklet)
3.2 Tájékoztatató fórum vidékfejlesztési programról (5. melléklet)

Kelt.:Körmend, 2018. 01.12.
Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető

……………………….
aláírás
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(1 melléklet)

Emlékeztető
Helye: Nádasd, Művelődési ház
Időpontja: 2017. november 21.
LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban tájékoztató fórumot tartottunk a megjelent helyi
gazdaságfejlesztési pályázati felhívásokkal kapcsolatban.
Zágorhidi Czigány Ákos köszöntötte a jelenlévőket majd röviden összefoglalta a felhívásokkal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: mit kell tudni általánosságban a Leader pályázatokról, milyen
témájú felhívások jelentek meg, mikortól lehet a pályázatokat benyújtani és kik pályázhatnak az egyes
felhívásokra. Ezt követően felkérte a munkaszervezet 2 munkatársát, hogy egyrészt mutassák be
részletesen a megjelent felhívásokat, másrészt pedig néhány technikai információt is adjanak a
benyújtással kapcsolatban.
Először Tamics Beatrix ismertette az október végén megjelent gazdaságfejlesztési pályázati
felhívások legfontosabb tudnivalóit: a felhívások céljait, önállóan támogatható és önállóan nem
támogatható tevékenységeit, a támogatást igénylők körét, a várható támogatási összeget, a
támogatási intenzitást, valamint a benyújtás idejét és a szakaszhatárnapokat. Ezt követően röviden
összefoglalta az 5, várhatóan december elején megjelenő nem gazdaságfejlesztési pályázati felhívás
legfontosabb tudnivalóit (felhívás célja, várható támogatási összege, támogatási intenzitása és a
támogatást igénylők köre).
Ezután Petz Emese tájékoztatta a jelenlévőket a benyújtással kapcsolatos tennivalókról, technikai
információkról.
Kitért arra, hogy a felhívások a Magyar Államkincstár honlapján találhatók meg, hogy csak
elektronikus úton nyújtható be pályázat és, hogy csak azok pályázhatnak, akik ügyfélkapuval és MVH
regisztráció számmal rendelkeznek.
Részletesen ismertette a regisztrációs

szám

igénylésének

folyamatát.

Elmondta, hogy a

munkaszervezeti irodában személyes konzultáción kell részt venni előre egyeztetett időpontban,
melyről egy igazolást ad az Egyesület, amit a benyújtandó pályázathoz szükséges csatolni. Az
Egyesület honlapján (http://www.vasihegyhat-rabamente.hu/) és Facebook-oldalán a felhívásokkal
kapcsolatban minden aktuális információ megtalálható, éppen ezért az érdeklődők ezeket is és a
Magyar Államkincstár honlapját is folyamatosan kövessék az esetleges módosítások és változások
miatt.
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Ezt követően a fórumon részt vevőknek lehetőségük nyílt feltenni kérdéseiket, hozzászólásaikat,
melyekre a munkaszervezet tagjai válaszoltak és amiben tudtak segítettek.
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2. melléklet

Emlékeztető
Helye: Vasvár, Polgármesteri hivatal
Időpontja: 2017. november 23.
A Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, már
megjelent helyi gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban tájékoztató fórumot
tartott.
Zágorhidi Czigány Ákos köszöntötte a jelenlévőket majd röviden összefoglalta a felhívásokkal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat: mit kell tudni általánosságban a vidékfejlesztési pályázatokról,
milyen témájú felhívások jelentek meg, mikortól lehet a pályázatokat benyújtani és kik pályázhatnak az
egyes felhívásokra. Ezt követően felkérte a munkaszervezet munkatársát, hogy egyrészt mutassa be
részletesen a megjelent felhívásokat, másrészt pedig néhány technikai információt is adjon a
benyújtással kapcsolatban.
Tamics Beatrix először ismertette az 5, október 31-én megjelent gazdaságfejlesztési pályázati
felhívások legfontosabb részeit: a felhívások céljait, önállóan támogatható és önállóan nem
támogatható tevékenységeit, a támogatást igénylők körét, a várható támogatási összeget, a
támogatási intenzitást, valamint a benyújtás idejét és a szakaszhatárnapokat. Ezt követően röviden
összefoglalta az 5, várhatóan december elején megjelenő nem gazdaságfejlesztési pályázati felhívás
legfontosabb tudnivalóit (felhívás célja, várható támogatási összege, támogatási intenzitása és a
támogatást igénylők köre).
Ezt követően a benyújtással kapcsolatos tennivalókról hallhattak néhány információt a jelenlévők.
Többek között szó volt arról, hogy a felhívások a Magyar Államkincstár honlapján találhatók meg, hogy
csak elektronikus úton nyújtható be pályázat és, hogy csak azok pályázhatnak, akik ügyfélkapuval és
MVH regisztráció számmal rendelkeznek. Felhivtuk a figyelmet, hogy aki pályázatot szeretne
benyújtani, annak személyes konzultáción kell részt venni, lehetőség szerint előre egyeztetett
időpontban, a konzultációról igazolást álittunk ki amit a pályázathoz szükséges csatolni.
A fórumon megjelentekkel ismertettük a pályázatok benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat az
építési normagyűjtemény használatát, képzés és rendezvényt tartalmazó pályázatokra vonatkozó
egyéb feltételeket, az árajánlatokra és tervdokumentációkra vonatkozó szabályokat.
Felhívtuk a figyelmet, hogy az Egyesület honlapján (http://www.vasihegyhat-rabamente.hu/) és
Facebook-oldalán a felhívásokkal kapcsolatban minden aktuális információ megtalálható, éppen ezért
az érdeklődők ezeket is és a Magyar Államkincstár honlapját is folyamatosan kövessék az esetleges
módosítások és változások miatt.
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Ezt követően a fórumon részt vevőknek lehetőségük nyílt feltenni kérdéseiket, hozzászólásaikat,
melyekre a munkaszervezet tagjai válaszoltak és amiben tudtak segítettek.
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3.melléklet

Emlékeztető
Régiós Értekezlet
2017. december 8-án került sor a nyugat-dunántúli LEADER egyesületek negyedéves értekezletére. A
találkozó

Zalaszentgróton

a

Zala

Termálvölgye

LEADER

Egyesület

szervezésében

került

megrendezésre.
Guitprechtné Molnár Erzsébet, a Zala Termálvölgye Egyesület elnöke, majd Szabó Tibor, az
Egyesület munkaszervezet vezetője köszöntötte a jelenlévőket.
Az előzetesen jelzett kérdések megvitatása előtt Páliné Keller Csilla, az Alpokalja- Fertő-táj
Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője tartott egy rövid tájékoztatót a novemberbenÉsztországban megtartott ELARD ülésről. Elmondta, hogy közgyűlésen fontos döntéseket hoztak a
következő évekre vonatkozóan. Például megerősítették

álláspontjukat a CLLD 2021-2027

tekintetében, céljuk, hogy a CLLD minden államban valamennyi típusú területen a program kötelező
részét képezze, valamint megválasztották a 2018-2019 közötti időszak új elnökét (Portugália) és a
Tanácsot is.
Ezt követően került sor a Nyugat-dunántúli akciócsoportok által jelzett LEADER pályáztatás gyakorlati
kérdéseinek, problémáinak megbeszélésére. A Magyar Államkincstár részéről Krisztin-Németh László
főosztályvezető, a Miniszterelnökség részéről pedig Nagy Attila főosztályvezető válaszolt a felmerült
kérdésekre. Többek között szóba került a HFS módosítása, a felhívásokkal szinkronba hozása, az
akciócsoportok működési forrás éves maradványának átcsoportosítása. Több akciócsoportnál is
problémát okoz a 20%-os települési korláttal kapcsolatos szabály, ezért ennek megvitatására, illetve
javaslattételre is sor került. A pályázatok ügyintézésével kapcsolatban is felmerültek kérdések,
kérések, mint például a teljes pályázati folyamat lemodellezése, az IIER ügyféladatok hozzáférési
jogosultság kérése, a Kincstárnál HACS kapcsolattartó kijelölése. A pályázókra, pályázatokra
vonatkozóan megválaszolásra kerültek az építési beruházásokkal, esélyegyenlőséggel, az önerő
igazolással, új munkavállaló alkalmazásával, vagy új szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések.
Végül pedig Krisztin-Németh László tartott egy rövid előadást. Először általánosan bemutatta a
felhívásokhoz kapcsolódó jogszabályokat és egyéb nemzeti szabályozókat, majd elmondta, hogy
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milyen változások történtek a változás bejelentést illetően, ezután a határidőkről beszélt, végezetül
pedig a kifizetés igénylésről és az ehhez kapcsolódó elszámolási szabályokról mondott pár szót.
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4.melléklet

Emlékeztető
Tájékoztatató fórum a megjelenő pályázati felhívásokról
Helye: Rábahídvég, Csodaszarvas tájpark
Időpontja:2017. december 1.
A megjelentek tájékoztatást kaptak a vidékfejlesztési fórum aktualitásairól elmondtuk, hogy két
felhívás is hamarosan megjelenik a program keretében melyeket röviden ismertetünk,
Egyéni projektek esetén 500 millió forint, kollektív projektek esetén 1 milliárd forintos támogatásra
pályázhatnak 50%-os támogatási intenzitással (1.célt. FIG +10%, 2.célt. Kollektív +10%) a
mezőgazdasági termelők, valamint mikro- és kisvállalkozások, előreláthatólag 2018. február 19-től.
A támogatási kérelmek kertészeti és állattartó gazdaságok, valamint élelmiszeripari- és borüzemek
energiahatékonyságának javítása céljából nyújthatóak be.
A másik felhívás a. Borszőlőültetvény telepítés támogatása (VP2-4.1.3.6-17)
Az igényelhető támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt
esetén maximum 150 millió Ft, a támogatási intenzitás 50% (FIG +10%, kollektív +10%).
Támogatási igény az új borszőlő ültetvény telepítésével kapcsolódóan nyújtható be. A támogatási
kérelmek benyújtására előreláthatóan 2018. február 15-től lesz lehetőség.
Elmondtuk hogy 2017. decemberétől mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak újra
eszközbeszerzésre, valamint immateriális javak beszerzésére a.Ginop pályázat keretében. A
támogatás 5 és 15 millió forint közti összeg lehet, a teljes projekt 50%-át kaphatják meg a
vállalkozások vissza nem térítendő támogatásként.
A felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő
vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a
támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön
létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.
Azok a vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet akik:
• rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
• előző éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő volt
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• Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az
Európai gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
• nem tartoznak az EVA hatálya alá
• fejlesztendő tevékenysége a felhívásban felsorolt TEÁOR számok valamelyikéhez illeszkedik
Az alábbi tevékenységek támogathatóak:
• eszközbeszerzés: új eszközök és felszerelések, valamint kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
betanítás költsége
• immateriális javak beszerzése: szoftverek beszerzése, gyártási licenc beszerzése, know-how
beszerzése
A kérelmek benyújtására 2017. december 11-én 12 órától lesz lehetőség.
A megjelentek tájékoztatást kaptak a Kisfaludy Program panziók fejlesztését támogató pályázatról Az
új benyújtási határidő: 2018. január 15. A támogatást gazdasági társaságok, önkormányzatok, egyéni
vállalkozók, nonprofit szervezetek, illetve egyházi jogi személyek igényelhetik, akiknek tulajdonában
vagy üzemeltetésében van panzió működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi szálláshely. A
támogatás maximális intenzitása 70%, az igényelhető támogatási összeg 5 millió és 60 millió Ft közötti
lehet. További információk a program oldalán érhetők el.
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5. melléklet

Emlékeztető
Tájékoztatató fórum vidékfejlesztési programról
Helye: Halogy, Művelődési ház
Időpontja:.2017.október 19
A megjelentek tájékoztatást kaptak az Európai uniós és hazai finanszírozású Vidékfejlesztési
források felhasználásáról a témához kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Programban jelenleg is
nyitott pályázati felhívásai kerültek ismertetésre amelyek irányában térségünkben és nagy
érdeklődés volt.
REL

-

Együttműködések

támogatása

a

rövid

ellátási

láncok

és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
•

Kérelmek benyújtásának kezdete: 2017. június 19.

•

Keretösszeg: 3,84 Mrd Ft

•

Ezidáig összesen 22 db kérelem érkezett be, több mintegy 1,83 Mrd Ft forrásigénnyel

•

A felhívás alapja, célja: A termelők közös és közvetlen piacra juttatása a rövid
élelmiszercsatornákon keresztül speciális együttműködési formák, a
értékesítési módok és az eredményes együttműködés

folytatásához

közös
szükséges

szakértői kapacitás biztosítása által.
•

Kedvezményezettek:
Mezőgazdasági termelők csoportjai és a non-profit vállalkozás

(piacszervező)

együttműködése.
•

Forma: konzorcium vagy gazdasági társaság

•

Támogatás intenzitása és mértéke:
Csoport létrehozása és működtetése: 90%, Beruházási elemek: 50%

(60%),

max.

300 000 EUR/projekt
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
•

Keretösszeg: 5 Mrd Ft

•

Ezidáig összesen 1341 db kérelem érkezett be, több mintegy 6,3 Mrd Ft forrásigénnyel

•

Első körben 234 db nyertes pályázat, 1,09 Mrd Ft megítélt támogatás

•

Támogatást igénylők köre:
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főállású őstermelő, vagy mikro-vállalkozásnak és
minősülő főállású egyéni

vállalkozó, vagy szociális

megelőző naptári évben a
mezőgazdasági

mezőgazdasági

szövetkezet. A kérelem benyújtását

mezőgazdasági tevékenységből

termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ

termelőnek

származó

értéket,

de

nem

haladja

meg a 6000 euro STÉ értéket.
•

Támogatási összeg: a pályázó egyösszegű átalány formájában, két részletben nyerhet
15.000 eurónak megfelelő támogatást

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
A felhívás célja: Az agrárgazdaság szereplői számára igényeiknek megfelelő, változatos
tartalmú és formájú ismeretszerzési lehetőségek biztosítása szakmai képzéseken való
részvétel keretében.
Támogatási intenzitás szempontjából a járási besorolások a mérvadóak amelyeket A 290/2014.
(XI.26.) Korm. rendelet szabályoz e- szerint térségünkben a vasvári járás a fejlesztendő járás a
körmendi kedvezményezet járásba tartozik. Azonban fontos tudni, hogy a vas megyei
közgyűlés a körmendi járás településeit is a fejlesztendő járásnak minősítette.
LEADER helyi felhívások
Október hónapban várhatóan valamennyi LEADER-térség gazdaságfejlesztési jellegű helyi
pályázati felhívásai megjelenek.
A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el. Első körben a gazdaságfejlesztési
felhívások jelennek meg, és őket követik a közösségi célú fejlesztések.
Egységesen minden felhívás esetében a benyújtás kezdete előtt 60 nap áll rendelkezésre a
felkészülésre.
Így a benyújtási időszak a vállalkozásfejlesztési helyi felhívások esetén január 2-től indul.
Természetesen minden Akciócsoport a saját honlapján is kommunikálja a saját felhívásait, és
az aktuális információkat. Tájékoztató fórumokat tartanak.
A tájékoztatót követően főként a Helyi felhívásokhoz kapcsolódóan érkeztek kérdések főként a
megjelenés a támogatási összeg és intenzitásra irányultak ezek a kérdések.
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