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NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület 

2021. július 1. – szeptember 30. 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. 

 

2021 III. negyedévében 1 aktív felhívásunkhoz kapcsolódóan módosítást nem 

kezdeményeztünk.  

 

2021 III. negyedévben az IIER rendszerben az újonnan beérkezett pályázatok adminisztratív 

ügyintézése történt. 

 

08.20-án szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi 

felhívás esetében, összesen 3 db kérelem érkezett be. 

09.30-án szakasz zárás a VP6-19.2.1.-92-4.2-19 kódszámú Civil szervezetek tevékenységének 

támogatása 

a beérkezett kérelmek IIER-ben történő jogosultsági ellenőrzés I. feladatait végeztük el és 

jogosultsági ellenőrzés II feladataival dolgozunk.  
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A negyedévben a Vasi Hegyhát -Rábamente Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága ülést nem  

tartott. 

 

 

1.2.  A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos 

információk. 

 

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.-92-4.2-19 
Civil szervezetek tevékenységének támogatása 

4 db 3 835 835 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  
Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése 

2 db 15 140 562 Ft 

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

54 db 208.216.668 Ft 

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

15 db 59 795 100 Ft 

232 db  675 188 608 Ft 
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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 
15 6 

2. 

Támogatott projektek 
programjaiba bevont 
személyek/családok 
száma 

15 fő 
595 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 
20 8 

 

1.4  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

2021. augusztus 4-én 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) 
 

1.5 Egyéb. 

 

2021. július 13-án az agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős 

Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében szakmai 

rendezvényen vetünk részt Kecskeméten Államtitkárság. A rendezvényen tájékoztató hangzott 

el a 2014-2020-as programozási időszak eredményeiről a 2021-2022 átmeneti időszak 

feladatairól. (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 az online 

események megtartásához kapcsolódnak, valamint a változásbejelentéseihez kapcsolódóan 

de folyamatos az érdeklődés a támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódóan is. 

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. 

 

2021. szeptember 7-én Nádasdon 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. (3. 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 ezt az irodát 2021 szeptember 30-val felmondta. 2021. október 1-től egyesületünk 
székhelyén 9800 Vasvár, Kossuth L. utca 8. szám alatt működik a LEADER munkaszervezeti 
irodája. 
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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.  

 

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.  

 

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. 
 
2021. 06.01-től egyesületünk 1 főt foglalkoztat megbízási szerződéssel, a megbízási díja bruttó 
180.000 Ft. 
 
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. 
 
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 
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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 információival. 
 
Munkaszervezetünk hírlevélben tájékoztatja, tagságát és a fel iratkozókat a Vidékfejlesztési 
program aktualitásairól. 
 
Egyesületünk rendelkezik facebook oldallal is, ahol a pályázati információk mellett a térség 
aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük. 

 
2.5. Egyéb. 

 
07.13. Kecskemét, szakmai konferencia, 
09.07. részvétel tájékoztató fórumon és közgyűlésen, 09.22. egyeztető megbeszélés 
konzorciumi partnerrel, 09.27 iroda költöztetés Vasvára, 09.28. iroda költöztetés Vasvára, 
09.29. iroda költöztetés Vasvára 
 
08.09. Egyeztetés könyvelővel, 08.30. egyeztető megbeszélés konzorciumi partnerrel. 
09.07. részvétel tájékoztató fórumon és közgyűlésen, 09.10. egyeztető megbeszélés 
konzorciumi partnerrel.09.27. iroda költöztetés Vasvára, 09.28. iroda költöztetés Vasvára, 
09.30. iroda költöztetés Vasvára 
 
08.10. egyeztető megbeszélés kollégákkal, 08.17 egyeztető megbeszélés kollégákkal, 08.24. 
egyeztető megbeszélés kollégákkal, 08.31 egyeztető megbeszélés kollégákkal 
09.07 egyeztető megbeszélés kollégákkal, majd részvétel fórumon és közgyűlésen,09.21. 
egyeztető megbeszélés kollégákkal 09.28 egyeztető megbeszélés kollégákkal 

 
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 „Online tájékoztató Fórum.” című rendezvény (1. melléklet) 

 

Kelt.: Vasvár, 2021. október 8. 

 

Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető 

 

….……………………. 

aláírás 

 

 

 

 

http://www.vasihegyhat-rabamente.hu/


 
 
 
 

 7 

 

1. melléklet 

Szakmai összefoglaló 

 

2021. augusztus 4-én 14:00 órai kezdettel Körmenden a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER 

Akciócsoport munkatársai tájékoztató fórumot tartottak az újonnan megjelenő helyi felhívással 

kapcsolatban. 

Zágorhidi Czigány Ákos köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően röviden összefoglalta a 

jelenlegi helyzetet. Többek között elmondta, hogy jelenleg mennyi kérelem van ügyintézés alatt 

és ismertette az újonnan megjelent felhívás előzményeit is.  

Ezt követően Tamics Beatrix részletesen ismertette az Civil szervezetek tevékenységének 

támogatása című új helyi felhívásunkat. Elmondta, hogy azért hoztuk létre az új felhívást civil 

szervezetek részére, mert ők az egyik legaktívabb résztvevői a községek életében és támogatni 

szerettük volna az ő tevékenységüket. Ismertette a felhívás célját: a térségben működő civil 

szervezetek eszköz- és gépparkjának fejlesztése, a civil szervezetek tevékenységét népszerűsítő 

marketing tevékenység támogatása (például honlapfejlesztés, arculattervezés). Célunk, hogy a 

támogatást igénylők a fejlesztés által növelhessék színvonalukat. Elmondta, hogy az önállóan 

támogatható tevékenység mindössze eszközbeszerzés és marketing tevékenység lehet. 

Kihangsúlyozta, hogy csak a szervezet alapszabályában rögzített cél szerinti tevékenységéhez 

kapcsolódó eszközök és gépek kerülhetnek beszerzésre és hogy építés csak abban az esetben 

lehetséges, ha az adott eszköz, gép beépítésre szorul. Az önállóan nem támogatható 

tevékenységek között pedig a projektmenedzsment és a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

tevékenység szerepel. Felsorolta, hogy sportegyesületek, polgárőr egyesületek, nemzetiségi 

egyesületek, egyéb egyesületek, közalapítványok és egyéb alapítványok képezik a támogatást 
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igénylők körét, valamint elmondta, hogy az alábbi feltételeknek kell még teljesülnie, hogy 

kérelmet tudjanak benyújtani:  

• legkésőbb 2018. december 31. óta a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó 

valamelyik település bel,- vagy külterületén bíróság által bejegyzett székhellyel kell 

rendelkezni, 

• a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján látvány-csapatsport 

támogatásban nem részesült. 

Elmondta, hogy 200.000 Ft és 2.000.000 Ft közötti összegre lehet támogatást igényelni, 90%-

os támogatási intenzitással. Elmondta, hogy jelenleg még nem tudnak beadni, elindítani 

kérelmet, mert szeptember 1-től indul a beadás, a felületen csak ezt követően van lehetőség a 

munkára. Az első szakasznap szeptember 30., majd október 30., és december 30. Összesen 

maximum 2 mérföldkővel tervezhetnek, vagy választhatják az egyszeri elszámolást is. 

Kihangsúlyozta, hogy a projektterv, az általunk kiküldött igazolás és az egyesület alapszabálya 

az nem hiánypótoltatható dokumentumok. Amennyiben az alapszabály elektronikusan elérhető, 

akkor a projekttervben kell megjelölni az elérési útját. Ismertette a tartalmi értékelési 

szempontokat, az ezeket alátámasztó dokumentumokat.  

Elmondta, hogy a támogatási kérelmek továbbra is kizárólag elektronikus úton adhatók be, 

ügyfélkapun keresztül és MVH regisztrációs számmal rendelkezni kell. Minden esetben 

szükséges egy alkalommal konzultáción részt venni az Egyesület munkaszervezetével, 

valamint egy projektadatlapot kell kitölteni, melyről egy igazolás kerül kiállításra, melyet a 

kérelemhez kell mellékelni.  

Ezt követően a fórumon részt vevőknek lehetőségük nyílt feltenni kérdéseiket, 

hozzászólásaikat, melyekre a munkaszervezet tagjai válaszoltak és amiben tudtak segítettek.  

 

 

 



 
 
 
 

 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 10 

2. melléklet 

Beszámoló  

 

2021. július 13-án az Agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős 

Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat LEADER szakmai felkészítő 

rendezvényt tartott Kecskeméten.  

 

Bozzay Péter, a Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a jelenlévőket. 

 

Ezt követően Papp Zsolt György, vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár egyrészt a 

LEADER program 2014-2020-as időszakáról, másrészt pedig a 2021-2022-es átmeneti 

időszakban történő végrehajtásról beszélt. Elmondta a 2014-2020-as programozási időszakban 

évente mennyi forrást fordítottak a LEADER programra, országos szinten hogyan áll jelenleg 

a kötelezettségvállalás. Ismertette, hogy eddig összesen 741 db helyi felhívás jelent meg, 

melyek közül 514 db már lezárult, 77 db felfüggesztett állapotban van és 150 db helyi felhívás 

nyitott. Beszélt a közös felhívásról is. Eddig 17 db ilyen felhívás jelent meg, de még 40-50 db 

megjelenése várható az előzetes jelzések szerint. Eddig összesen 15.013 db támogatási kérelem 

érkezett be, melyek közül 9.033 db lett támogatott. Ezt követően áttért a 2021-2022-es átmeneti 

időszakra. Elmondta, hogy a következő programozási időszak 2023. január 1-től indul, 2021-

ben és 2022-ben átmeneti időszak van az új programozási időszak terhére, de a régi 

szabályokkal. A HACS-ok 2022. december 31-ig használhatják fel a jelenlegi forrásaikat. 2025. 

december 31-ig kell megtörténni a jelenlegi időszak kifizetéseinek. Ezután a közös helyi 

felhívás alkalmazásáról beszélt. Elmondta, hogy mi a felhívás célja, mik a támogatható 

tevékenységek, kik lehetnek a támogatást igénylők, mekkora a támogatás intenzitása, a 
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támogatás összege, mik a kiválasztási kritériumok és elmondta, hogy az egyes HACS-ok 

hogyan tudják ezt személyre szabni és mi az ő feladatuk.  

Ezt követően Zsán-Klucsó Klaudia, vidékfejlesztési osztályvezető a LEADER program 

gyakorlati kérdéseiről beszélt. Ő is ismertette a programra fordított forrásokat, a helyi 

felhívások jelenlegi állapotát és ő is hangsúlyozta a közös helyi felhívás fontosságát. Beszélt a 

szakasznapok módosításáról, a felfüggesztésekről, a fejlesztési források felhasználásáról, a 

110%-os szabályról, valamint kérte, hogy a jogkövetkezményeket, a helyi felhívásban írt egyéb 

elvárásokat, a tartalmi értékelési szempontokat és az értékelési útmutatókat mindenki 

aktualizálja és küldje meg részükre. Beszélt a HFS aktualizálásáról, a kimentési kérelmekről és 

a vis maior kérdéséről is.  

Őt követte Gyimesi Andrea, a Helyi Partnerségek és Kezdeményezések Osztályának 

osztályvezetője. Ő a LEADER helyi felhívásokra benyújtott kérelmek ügyintézése kapcsán 

észlelt tapasztalatokról és problémákról beszélt. Szó esett a jogosultsági feltételekről, az 

árajánlatokról, az építési tevékenységekről és ezek dokumentációjáról. Ezután a 

változásbejelentések ügyintézésekor felmerülő kérdésekről, gyakorlatokról beszélt. Végül 

pedig a kifizetési kérelmek problémáiról beszélt, hogy az ügyfelek nagyon hiányosan töltik fel, 

szakmai beszámolók elmaradnak, a vállalásokat nem tudják igazolni, rendezvények esetében 

elmaradnak a meghívók, fényképek. Végül pedig a szabálytalansági eljárásról volt szó, eddig 

108 szabálytalansági gyanú érkezett.  

Nagy Attila, főosztályvezető úr a 2023-2027-es időszakról beszélt. Elmondta, hogy a 

folyamatban lévő KAP reform tárgyalások elhúzódása miatt a Bizottság átmeneti szabályokra 

tett javaslatot. Átmeneti évek a 2021-es és a 2022-es év, a források legkésőbb 2025-ig 

költhetőek el. Magyarország Kormánya a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásainak 

társfinanszírozását az eddigi 17,5 százalékról 80 százalékra emelte. Ezzel a döntéssel a 

következő években – 2027-ig – 4265 milliárd forintot lehet a vidék, a magyar mezőgazdaság 

és az élelmiszeripar fejlesztésére fordítani. A megnövelt források már 2021-től érvényesek. 
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2020 után alapvetően nem változik meg a vidékfejlesztési támogatások struktúrája sem. 

Elmondta, hogy a LEADER jövőjét illetőn még rengeteg az eldöntendő kérdés, a KAP reform 

menetrendben jelenleg az uniós végrehajtási jogszabályok elfogadása és a Stratégiai Terv 

véglegesítése és hivatalos benyújtása van soron.   

Végezetül pedig a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattól Székely Rita titkárságvezető számolt 

be az aktualitásokról. Elmondta, hogy szervezeti és személyi változások történtek. Bemutatta 

az MNVH főbb feladatait, a nemzetközi partnerséget és a különböző együttműködéseket a helyi 

akciócsoportokkal.  

A rendezvény záró részében a jelenlévők tehették fel kérdéseiket, melyeket az előadók és a 

Kincstár munkatársai válaszoltak meg. 
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3.melléklet 

Szakmai összefoglaló 

 

2021. szeptember 7-én 14:30 órai kezdettel Nádasdon a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER 

Akciócsoport munkatársai tájékoztató fórumot tartottak az újonnan megjelenő helyi felhívással 

kapcsolatban. 

Zágorhidi Czigány Ákos köszöntötte a jelenlévőket. Röviden összefoglalta a jelenlegi 

helyzetet. Elmondta, hogy összesen 226 támogatási kérelem érkezett be eddig, melyek közül 

153 már rendelkezik támogatói okirattal, jelenleg 10 kérelem van IH Rangsorra vár állapotban, 

a többi pedig vagy visszavonásra került vagy pedig az ügyfél állt el a kérelemtől. Elmondta, 

hogy a kapott plusz fejlesztési forrás egy része a Komplex vállalkozásfejlesztés című felhívásra 

került átcsoportosításra, a másik részéből pedig egy új helyi felhívást jelentettünk meg, mely a 

Civil szervezetek tevékenységének támogatása címet kapta.  

Ezt követően Tamics Beatrix ismertette az új felhívást. Először elmondta a felhívás célját, 

az önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körét, majd a támogatási 

kérelmek benyújtásának feltételeit. Felsorolta a támogatást igénylők körét és elmondta, hogy 

az egyes támogatást igénylőknek milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy jogosultak 

legyenek a beadásra. Feltétel, hogy a civil szervezetnek legkésőbb 2018. december 31. óta a 

térségben rendelkeznie kell bejegyzett székhellyel, valamint nem részesült Tao. tv. alapján 

látványcsapatsport támogatásban. Ismertette a projektméretet és a támogatási intenzitás 

mértékét, a benyújtás kezdetét és a szakasznapokat. Elmondta, hogy a támogatási kérelmek 

kizárólag elektronikus úton adhatók be és, hogy minden esetben szükséges egy alkalommal 

konzultáción részt venni az Egyesület munkaszervezetével valamint egy projektadatlapot kell 

kitölteni, melyről egy igazolás kerül kiállításra, melyet a kérelemhez kell mellékelni.  
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Ezt követően röviden ismertetésre került a Komplex vállalkozásfejlesztés című helyi felhívás 

is. Bemutatásra kerültek az önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek, 

a támogatást igénylők köre a feltételekkel, az új keretösszeg, a projektméret, a támogatási 

intenzitás és a szakasznapok.  

Elmondta, hogy mindkét hatályos felhívás esetében szükséges projekadatlapot benyújtani, 

melyről igazolás kerül kiállításra, amit a pályázathoz szükséges mellékelni. Illetve elmondta, 

hogy a benyújtás elektronikus felületen történik, ügyfélkapun keresztül. 

Ezt követően a fórumon részt vevőknek lehetőségük nyílt feltenni kérdéseiket, 

hozzászólásaikat, melyekre a munkaszervezet tagjai válaszoltak és amiben tudtak segítettek.  
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Kelt.: Körmend, 2021. október 5. 

Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető 
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