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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület 

2020. október 1. – december 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 megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

 

Egyesületünknek összesen 11 db pályázati felhívása jelent meg az elmúlt időszakban. A 2017 

októberben megjelent felhívások esetében 2018. január 2-től, a 2017 decemberben megjelent 

felhívások esetében pedig 2018. február 5-től lehetséges pályázatok benyújtása. 2019. május 

31-el több felhívásunk is lezárult, melyek jelentős részében nem sikerült a keret összeget lekötni 

ezért szükségesnek látjuk új felhívás megjelentetését. 

 

2019. december 17-én két új felhívás jelent meg egyesületünknél. A VP6-19.2.1.-92-6.4-19 

kódszámú Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése, helyi felhívás, valamint a 

VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás. Ezen kettő 

felhívás keretében, helyi támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 15- től van lehetőség. 

 

2020 IV negyedévében 2 felhívásunkhoz kapcsolódóan kezdeményeztünk módosítást, az a 

megvalósíthatóság és az elszámolhatóság érdekében. 

 

2020 IV. negyedévben az IIER rendszerben az újonnan beérkezett pályázatok adminisztratív 

ügyintézése történt. 

11. 05-én szakasz zárás történt a VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú Aktív turisztikai 

megállópontok kialakítása, fejlesztése, helyi felhívás esetében ezen időszakban 5 db 

támogatási kérelem érkezet be. 

10.15-én és 12.31-én történt szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex 

vállalkozásfejlesztés helyi felhívás esetében, összesen 13 db kérelem érkezett be. 
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a beérkezett kérelmek IIER-ben történő jogosultsági ellenőrzés I. feladatait végeztük el és 

jogosultsági ellenőrzés II feladataival dolgozunk.  

 

A negyedévben a Vasi Hegyhát -Rábamente Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága 2 alkalommal 

tartott ülést, 2020. november 10-én és 2020. december 15-én. 

 

 

1.2.  A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos 

információk. 

 

2020. október 29-én kaptuk a tájékoztatást, hogy módosul az IH-val megkötött Együttműködési 

Megállapodás, valamint a HACS-oknak kibocsátott Támogatói Okirat. Az Együttműködési 

Megállapodás hatálya 2021. december 31. dátumra változott. 

Az új támogató okiratot 2020. november 23-án kaptuk meg ügyfélkapun keresztül. 

 

2020. IV: negyedévében a felhívásainkra beérkezett pályázatok eloszlása a következőképpen 

alakult 

VP6-19.2.1.-92-1.1-17  
Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása 

35 db 84 027 332 Ft 

VP6-19.2.1.-92-1.2.-17  
Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának 
támogatása 

14 db 58 601 399 Ft 

VP6-19.2.1.-92-1.3-17 
Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának 
ösztönzése 

20 db 46 824 081 Ft 

VP6-19.2.1.-92-3.1-17 Régi, hagyományos szerkezetű 
présházak felújítása 

12 db 40 834 784 Ft 

VP6-19.2.1.-92-3.2-17  
Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának 
támogatása 

32 db 15 480 098 Ft 

VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 Települések fedett szabadtéri 
közösségi tereinek kialakítása  

19 db 50 498 576 Ft 

VP6-19.2.1.-92-5.1-17 Innovatív gyermek és ifjúsági 
programsorozat megvalósítása 

12 db 23 901 165 Ft 

VP6-19.2.1.-92-6.1-17  
Helyi turisztikai emberek szakmai képzése 

13 db 68 033 008 Ft 

VP6-19.2.1.-92-6.2.-17  2 db 15 140 562 Ft 

VP6-19.2.1.-92-1.4-19  
Komplex vállalkozásfejlesztés 

38 db 145 150 565 Ft 

VP6-19.2.1.-92-6.4-19  
Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése 

15 db 59 795 100 Ft 
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212db  608 286 670 Ft 

 

1.3  A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult 

értékei. 

Ssz. 
Eredménymutató 

(indikátor) megnevezése 
(mértékegység) 

HACS által vállalt 
célérték 

Negyedév végéig  

kedvezményezettek 
által vállalt érték 

(TO szerint) 

ténylegesen 
megvalósult 

érték 

1. 

Támogatott projekt 
által létrehozott új 
munkahelyek száma 
(FTE) 

3 Fő 12 2 

2. 

Támogatott projektek 
programjaiba bevont 
személyek/családok 
száma 

15 fő 599 2 

3. 

Térségbe látogatók 
és eltöltött 

vendégéjszakák 
száma 

8% 
növekedés 
2015. évi 

adatokhoz 
képest 

Jelenleg nincs adat 
Jelenleg nincs 

adat 

4. 

Támogatott projektek 
által elindult újszerű 
kezdeményezések 

száma 

10 db 25 3 

 

 

1.4  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

A negyedévben a fejezet nem releváns. 

 

1.5 Egyéb. 

 

2020. december 2.  online Régiós értekezleten vettünk résztAz értekezlet során megtárgyaltuk 

a program aktualitásait, illetve az Irányító Hatóság és képviselőjétől kaptunk tájékoztatást az 

aktualitásokról. (2 melléklet) 
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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. 

 

Továbbra is számos megkeresés érkezik munkaszervezetünkhöz ezek mostanra többségében 

a beruházások megvalósításához, az elszámolások adminisztrációs feladataihoz kapcsolódnak 

valamint a változásbejelentéseihez kapcsolódóan de támogatási kérelmek benyújtásához 

kapcsolódóan is érkeznek kérdések. 

A megkeresések is jelentős részben továbbra is telefonon történtek, tekintettel a fennálló 

járványügyi helyzetre kértük az ügyfeleket, hogy csak indokolt esetben kerüljön sor a személyes 

egyeztetésekre, konzultációkra. 

Segítettünk a hiánypótlások összeállításában. Tájékoztattuk a támogatás igénylőket a 

támogatási határozattal rendelkező ügyfeleket teendőikről. 

 

2.2.  A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

2020. október 15-én Oszkón tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER 
Akciócsoport. A támogatási kérelmek benyújtásához próbáltunk gyakorlati segítséget adni, 
valamint röviden ismertettük az akciócsoporton hatályos helyi felhívásokat. (1 melléklet) 
 

2.3.  A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

 

Egyesületünk annak érdekében, hogy elérésünk könnyebb legyen Körmend városában 
rendelkezik irodával, mely alkalmas a program megvalósítására.  
A körmendi iroda alapterülete 47 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 iroda bérleti díja havi bruttó: 50.000 Ft mely egészében bérleti díj, rezsi költséget nem 
tartalmaz. 
 

Egyesületünk munkavállalói: 

 

Munkavállaló: Petz Emese 

Munkakör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, 2015.12.01 – től. 

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető  

Heti 40 órában Leader munkaszervezet vezetőként végzi el a program megvalósításához 

szükséges feladatokat.  
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Munkavállaló: Tamics Beatrix  

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.07.25 – től. 

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok 

Heti 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként 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.  

 

A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk egy irodában látja el. 
Iroda 1: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.  
2018. szeptember 1-től béreljük jelenlegi irodánkat. Az iroda helyiség 47 m2 alapterületű, az 
iroda bérleti díja havi bruttó: 50.000 Ft mely egészében bérleti díj rezsi költséget nem tartalmaz. 
 
Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel: 
Bér + járulék 2 fő munkavállaló után, illetve 1 fő munkába járása.  
 
2018. június 1-től az egyesület elnöke és elnökségi tagjai összesen 5 fő tiszteletdíjban 
részesülnek. 
 
Bankszámlát tart fenn a Takarékbank Zrt -nél, ehhez kapcsolódóan a bérek és útiköltségeket 
terhelő utalások a szolgáltatóknak fizetett díjak után fizetendő jutalék összege bankszámla 
vezetés díja kerül elszámolásra. 
 
Egyesületünk könyvelését 2016. júniustól a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj 
ellenében, melynek összege 54.610 Ft./hó  
 
Egyesületünk tervezési, animációs és általános működési feladataival kapcsolatban 2019 
decemberében szerződést kötött a Pannon Projektum Bt. –el melynek összege 228.600 Ft /hó 
 
Mobil telefon, vezetékes telefon, internet költsége. Egyesületünk a folyamatos kommunikáció 
érdekében honlapot tart fenn www.vasihegyhat-rabamente.hu. A honlapot folyamatosan 
frissítettük a negyedévben is az aktuális pályázati információival. 
 
Egyesületünk rendelkezik facebook oldallal is ahol a pályázati információk mellett a térség 
aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük. 
 

 
2.5. Egyéb. 

 
11.26. Egyeztető megbeszélés könyvelővel  
 
 

http://www.vasihegyhat-rabamente.hu/
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10.07. Egyeztető megbeszélés kollégákkal, 10.14. Egyeztető megbeszélés kollégákkal, 
10.21. Egyeztető megbeszélés kollégákkal 
11.10. HBB ülés, 11.17 Egyeztető megbeszélés kollégákkal, 11.24. Egyeztető megbeszélés 
kollégákkal. 
12.08. Egyeztető megbeszélés kollégákkal, 12.15. HBB ülés 

 
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 „Tájékoztató Fórum.” című rendezvény (1. melléklet) 

 

Kelt.: Körmend, 2021. január 11. 

Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, sk. 
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(1. melléklet) 

Emlékeztető  

 

 

2020. október 15-én 14:00 órai kezdettel Oszkón a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER 

Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó LEADER pályázati felhívásokkal 

kapcsolatban tájékoztató fórumot tartott.  

Zágorhidi Czigány Ákos köszöntötte a jelenlévőket. Röviden elmondta a LEADER program 

aktualitásait térségünkben, ismertette, hogy mennyi a beérkezett kérelmek darabszáma, 

támogatási igénye. Ismertette, hány kérelem van jelenleg ügyintézés alatt, mikor lesznek a 

következő szakaszzáró napok, Ezt követően felkérte a munkaszervezet munkatársát, hogy 

egyrészt ismertessék az eddigi tapasztalatokat a beérkezett kérelmek alapján, másrészt pedig 

néhány technikai információt is adjanak a támogatási kérelmek és a kifizetési kérelmek, 

változás bejelentések benyújtásával kapcsolatban.  

Tamics Beatrix ismertette a legfontosabb tudnivalókat és tapasztalatokat. Röviden bemutatta 

egyrészt, hogy hol érhetőek el a helyi felhívások, illetve azok mellékletei, másrészt pedig a 

benyújtási felület elérését és a helyes kérelem kiválasztását. Ezt követően a jogosultsági 

feltételeket ismertette. Elmondta, hogy minden felhívás esetében teljesülni kell ezeknek a 

feltételeknek, máskülönben a kérelem elutasításra kerül. Majd következett az eddigi 

tapasztalatok és gyakran előforduló hibák bemutatása. 

 A gyakran előforduló hibák esetében többek között kiemelte, hogy az igényelt támogatási 

összeg a benyújtást követően már nem módosítható, ha új tételt akarnak a pályázók felvenni, 

akkor azt csak az önerő terhére lehetséges, az árajánlatok és a hivatalos dokumentumok 

dátumára figyelni kell, valamint, hogy az üzleti terv/projekttervek esetében melyek azok a 

fejezetek, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  
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Végezetül pedig a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban a követelményeket mondta 

el, ismertette, hogy a támogatási kérelem mellékleteként feltöltendő dokumentumokat a 

Magyar Államkincstár honlapján, az E-ügyintézés menüpont alatt, ügyfélkapura történő 

bejelentkezést követően tudják feltölteni a pályázók.  

A támogatási kérelem dokumentumai egyrészt az Egyesület honlapján, a LEADER 

pályázatok dokumentumai menüpont alatt, találhatók meg. 

Ezt követően a fórumon részt vevőknek lehetőségük nyílt feltenni kérdéseiket, 

hozzászólásaikat, melyekre a munkaszervezet tagjai válaszoltak és amiben tudtak segítettek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.10.15 


