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BESZAMOLO

a sághegy LEADER Egyesü|et

2017. január 01. 2017' máÍcius 31. időszak tevékenységérő|

,|. KériÍik' mutassa be a negyedévben a HFs megva|ósításával kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 3000 - maximum 6000 karakter)
Vá|aszában térjen ki minimum az a|ábbi tevékenységek ktzÜ| azokra, ame|yek a negyedéVben
megVa|ósuItak:

1.1. Helyi fe|híVás tervezetek egyeztetési fo|yamata' idopontjai.

A Sághegy LEADER Egyesü|et He]yi Fejlesztési stratégia 2014-2020 dokumentumát 20'16.
május ,l9.én, az Ikerváron tartott közgytjlésen fogadta eI az egyestiIet tagsága' Változat|an terü|etre,
58 te|epü|és igényeire építve 4 célkitűzés és 6 intézkedés került nevesÍtésre' 20,l7. márciusban a
determináció miatt cstkkentett fej|esztési és múködési forráskeret magáVa| hozta a HFS
aktua|izá|ását, mÓdosítását. Ehhez kapcso|ódó tartaIommaI munkaszervezeti egyeztetések,
e|nökségi Ü|és és firum megtartására kerü|t sor' EZek a programok a Beszámo|T más a|pontjaiban
is elérhetők' He|yi ÍeIhíVás tervezetek kidolgozásához kaptunk segítséget a 2017. március 06.-án
Kecskeméten tartott országos konferencián' Vas' Za|a és Györ.Moson Sopron megyei HACS
munkaszervezetek régiós értekez|eten, BÖgÖtén cseré|tek tapaszta|atokat a Íe|híVás tervezetek
tsszeá||ÍtásáVaI kapcso|atban' 2017. má]cius 22.-én szombatheIyen a Vas Megyei Vidék Műhe|y
program keretében szintén fe|híVás tervezetek kido|gozásához kapcso|atos szerkesztő fórumon
VettÜnk részt' Ezek az egyeztetések segítséget ny,Újtanak a saját fe|híVás tervezetek vég|eges
kidoIgozásához'

.l.2. He|yi fe|híVás megje|enésének idopontjai, a heIyi támogatási kéreImek benyújtási és
e||enorzési' Va|amint értéke|ési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

A sághegy LEADER Egyesü|et Helyi FejIesztési Stratégia tervezési dokumentumai a
Www'saqheqVIeader' hu saját WEB o|daI HeIyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 menLlpontjában
érhetők e|. Az ügyfeIek és érdek|Tdők tájékoztatását egy tsszefog|a|ó ForrásfeIosztás táb|ázat
segíti. A te|jes terjede|mú e|fogadott He|yi Fejlesztési Stratégia is ebben a menüpontban
o|VashatT. He|yi fe|híVás meghirdetésére nem Vo|t lehetoség' Nem re|eváns a beszámo|ási
idoszakban a he|yi támogatási kére|mek benyújtási' e||enorzési és értéke|ési szakaszban
történo tevékenységek bemutatása.

1.3. A HFs fej|esztési források feIhaszná|ásának nyomon ktvetéséVeI kapcso|atos informáciTk.
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A 2016-os beszámolási idŐszakban nem tirtént fejIesztési forrás feIhasznáIás, mert Pályázat|
FelhíVás meg.Jelentetésére, támogatási kére|em benyújtására nem Vo|t mTd'

1'4' A helyi felhíVásokkaI kapcso|atos rendezvények bemutatása.

2017. januáÍ 01-2017. március 31. kozttti idoszakban nem je|ent meg Pá|yeza[ Fe|híVás. He|yi
fe|híVáshoz kttődo rendezvény megtartására nem kerÜ|t sor. A 6 intézkedésben |eírt
fe|téte|rendszert a munkaszervezeti iroda szemé|yes Vagy te|efonos megkeresése álta|, vagy
hon|apunkró|, fórumainkrT|, egyeztető' a beszámo|ó aIpontjaiban rész|etesen ismertetett
he|yszíneken ismerhették meg az érdek|ódók' a |eendo pá|yázó tjgyfe|ek az üzleti, civi| és
ktzszféra képviseIetében.

.l '5' Egyéb.

Az Irányító Hatóság által jÓVáhagyott Helyi Fej|esztési Stratégia meg|éte jogosu|ttá teszi a
sághegy LEADER Egyesü|etet a VP6-19'4',l-16 azonosító Je|ű LEADER - He|yi fej|esztés|
stratégiák elkészítésének támogatáca eInevezésŰ feIhíVás igénybevéte|ére'
Egyesü|ettjnk tevékenységérő| rendeIkezo ''Támogatói okirat egységes szerkezetben a
2016.12'07 -én és a 2017 . február 24-én ke|t módosításokka|'' iratazonosÍtójai 1829559722

Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs fe|adatokka| kapcsolatos
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 karakter)
Vá|aszában térjen ki minimum az a|ábbi tevékenységek ktzü| azokra, me|yek a negyedévben
megvalTsultak:

2.1. A he|yi szerep|ók animá|ási Vagy egyéb célÚ képaése'

2017 ' január 3í.-én Bigttén kerÜ|t megrendezósre szervezésünkben a NyugalDunántú|i
LEADER He|yi Akciócsoportok régiTs szakmai értekez|ete- A rendezvényén e|sŐként Pá|iné
Ke||er csi||a régiófele|ős számo|t be az országos régiófe|e|ősi ta|á|kozÓról, il|etve a HACS,
IrányÍtT HatTság, Magyar Á|lamkincstár munkatársaivaI zajlott egyeztetésekrő|. Rész|etesen
egyeztettÜk a valós számadatokon |evl műkÖdési forrás fe|haszná|ásokat. AkciTcsoportonként
VetettÜk Össze a kö|tségcsoportok számadatait' Javas|atokat foga|maztunk meg a HAcs
finanszírozássaI kapcso|atban' a kt|tségek csoportokba' kÖ|tségtipusokba i||esztéséhez
tt|eteket nevesítettünk' Meghatároztuk az ,l ' ktltságtípusba tartozó kÖzvet|en személyi je||egÜ
kÖ|tségek korét, a 2. típusba tartozT áta|ánykt|tségek ktrét, és a 3. típusba tartozT egyéb
eIszámoIhatÓ kt|tségek ktrét. Ezeket a megfogaImazásokat csi||a a NYD régir képvise|etében
Viszi a ktvetkező régiófe|elosi megbeszé|ésre' Mtihe|ymunka keretében kido|gozott fe|hÍvás
tervezeteket e|emeztÜnk, kiegészÍtéseket fogaImaztunk meg. Vá||aIkozás, turisztika, civiI
szervezeti támogatást cé|zó intézkedés pá|yázati felhíVás tervezet kido|gozását részletesen
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e|emeztük' kiegészÍtéseket foga|maztunk meg. A 15 HAcs egymást segítve osztotta meg a
feIhívások kidoIgozásakoÍ szerzett tapasztaIatokat.
2017. máÍcius 07.én Kecskeméten LEADER országos Konferencia keretében jutottunk új
információkhoz' Bemutatásra kerÜlt a HeIyi Akciócsoportok magyarországi he|yzete, a
mtiktdési és animációs kÖ|tségek e|számo|ása, melyekhez e|ozetesen a HAcs.ok adatokat
szo|gá|tattak, javas|atokat nyÚjtottak be- Megismerhettük a LEADER munkacsoport
tevékenységét' eredményeit' A beszámo|ókat mt'ihe|ymunka kÖvette' csoportokban he|yi
fe|híVás tervezetek összeá||Ítására került sor' Kú|Önbtzo régiókbó| érkezo munkatársak
osztották meg tapaszta|ataikat, fogaImazták me9 javasIataikat' hogy ezeket mindannyian saját
ÍeIh ÍVásainkba beépíthessük.

2.2. A he|yi tájékoztatr rendezvények tartása.

20,|7. március 16..án Szombathelyen egyezteto fórum megtartására keru|t sor. A
munkaszervezetek ktzttti egyeztetés segíti, hogy saját térségunkre át építhessük a .Jr
tapasztalatokat, mego|dásokat' A 27212014. kormányrende|et szerinti pályáztatási fo|yamat
rész|etes megtárgya|ására kerü|t sor a szigetkÓz-|V|osonisík, Sághegy, UT|Ro' PannTnia
TérségfejlesztÓ, Vasi Hegyhát-Rábamente' A|poka|ja-Fertotáj LEADER' Vidékfej|esztési
Egyesü|etek részvételéVe|' Az e|ozó cik|us tapaszta|ataiva| foga|maztunk meg javas|atokat a
2o14-2o2o-as időszak pá|yáztatási rendszerére. EgyszerÚbb, át|áthatóbb mego|dások
kido|gozása szeretnénk, ha beépülne az e|]árásrendbe.
2017. március 28-án Sárvár Batthyány Út 34' szám a|att került sor fórum megtartására. A
determinácii miatti fej|esztési forrás, műkodési forrás csokkentés a He|yi FejIesztési Stratégia
aktuaIizá|ását kÖVeteIi meg. Rész|etesen eIemeztÜk a forrás csökkentés okozta vá|tozásokat.
Nem Vá|tozik a célkittizés, a 6 intézkedés, az intézkedésenkénti maximális támogatási tsszeg,
a jogosu|tak ktre' A várhatÖan támogatható projektek száma arányosan csÓkken. Mindhárom
szféra képvise|tette magát a fórumon' . ,

2.3. A HAcs mLiködéséVeI kapcso|atos aktuaIitások' Vá|tozások bemutatása

A sághegy LEADER Egyesü|et munkaszervezete 2008'november 1-én kezdte mtiködését' A
civiI szervezet 2008. májusban vá|asztotta meg az elnokségi és fe|Ügye|ő bizottsági tagokat' A
HAcs vá|tozat|an terü|etre' 58 telepÜ|ésre, a sárVári é ce||dtmtIki járás terü|etére kapott ismét
fe|hataImazást a vidékÍej|esztési feladatok e||átására.
EInÓkségi u|éseken kerü|nek megvitatásra és rendezésre a feImerült kérdések, prob|émák.
2017. március 28.-án tartotta e|nökségi ü|ését a Vá|asztott tisztségviselőkbó| és a
munkaszervezeti aIka|mazottakbó| á||ó testü|et SárVár Batthyány Út 34' szám a|att.
Megismerhették a Vidékfej|esztési aktuaIitásokat a Vá|asztott tisztségvise|ők' A determináciT
miatti mÚkÖdési és fej|esztési forrás cstkkentés megkíVánja az IH és tagság á|ta| e|fogadott
He|yi Fej|esztési stratégia módosÍtását' Az e|ntkség döntése szerint maad a 4 cé|kitűzés' 6
intézkedés' Minden intézkedés forráskerete arányosan csÓkkentésre kerü|, ezze| cstkken a
várhatóan támogatható pro.|ektek száma' A mŰktdési forrás 15'3%.os csÓkkentése maga után
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vonia a 2014-2020-as idoszak éVekre |eosztott, felhaszná|ható éVes műktdési forráskeretek
csÖkkentését' A determinácii miatti HFS módosítáS, aktua|izálás megtörtént' A mÓdosított
dokumentum bekü|dése az IH utasítás szerinti határidore ' 2017 '03.28ra az Irányító Hatiság
címére megvaITsu|t.
A beszámo|ási idoszak alatt a mÚktdési kt|tségek Valós felméréséhez szukséges táb|ázat
kitT|téséVeI az IH részére Va|ó adatszo|gá|tatás' Valamint a mTdosÍtott HFs bekü|dés
megttrtént. Más je||egű HAcS műkodési Vá|tozás, aktuaIitás nincs'

2.4. Az iÍoda és a munkaszervezet ÍenntartásáVaI kapcso|atos kÖteIezettségek te|jesítése' kü|Önts
tekintettel a To-ban szerep|o indikátoroknak megfe|e|oen. Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre Vonatkozoan a beszámo|ási időszakban bektvetkezet| Vá|tozások'

A sághegy LEADER EgyesÜ|et 2008. november 1-én 3 fÓ munkaszervezeti alka|mazotta|
indu|t. Jánosházán és Répce|akon műkÓdtetett irodát. 2009'november 1{o| az MVH.HACS
de|egá|t fe|adate||átás miatt ,l fóve| bóvÜ|t a |étszám. IH engedé||ye| sárvár Bat|hyány Út 34'
szám alá kr|tozÖtt az iroda. A 34 m2-es irodában az e|oírt lnformatikai eszkÖzÖk birtokában'
az akkreditácilnak megfe|elő ktrÜ|mények ktzttt je|en|eg is itt do|gozik a munkaszervezet' A
|étszámban |ényeges Változás trrtént' A mŰkÓdési források drasztikus csökkentése miatt20'l4-
ben megfeleződttt a munkaszervezeti |étszám, 2 fo csokkenés köVetkezett be. Je|en
beszámo|ási időszakban 1 fő munkaszervezet Vezeto és 1 fo Vidékfej|esztési referens Várja az
ügyfe|eket a munkaszervezeti irodában' A munkaszerVezet koord.ná|ásában elkészÜ|t a He|yi
Fej|esztési stratégia' megtartásra kerÚltek a tájékoztatási fórumok, megtörténtek a monitoring
adatszo|9á|tatások. A beszámolási idÓszak a|att a munkaszervezetre, irodára vonatkozi
Vá|tozás nem ttrtént'

2.5. Egyéb

2017. januaÍ 23-án a Sághegy LEADER egyesuret e|ntke, Fehér Ferenc szombathe|yen, a
Megyeházán részt Vett a 'VAs MEGYEl FoglaIkoztatási Paktum 2014-2020" paktumszervezet
Ü|ésén'
TájékoztatT' szakmai javasIat téteI hangzott eI a|ább. témákban
- Munkaerő. és képzési igényfe|mérés a non-profit szférában
- stratégiát mega|apozó megyei fog|aIkoztatási heIyzetteItárás
-Vas megyei FogIaIkoztatási Stratégia szóbeli eIoterjesztés

2017. március 22.-én szombathe|yen a Vas |\4egyei Vidék Műhe|y program keretében szintén
fe|hÍVás tervezetek kido|gozásához kapcsolatos szerkeszto fórumon vettÜnk részt. A Vas
megyei HACS-ok munkaszervezeteinek képViseIoi kido|gozott pá|yázati feIhívásait
egészitettÜk ki, megfoga|mazásokka| pontositottuk a szükséges megnevezéseket. saját
tapaszta|ataink szerint épÍtóje||egú kiegészítésként a |ehatáro|ások pontosítását segíteitilk
nevesÍteni'

y'ffijü,:l::g'. E



3' Amennyiben a bEzámo|óban szerep|ő idószak során rendezvény kerü|t megtaÉásÍa'
minimum 3000 - maximum 6000 karakter teriede|míi szakmai összefog|a|ó' je|en|éti ív' va|amint
minimum í darab - maximum 5 da]ab íotó csatolása szÜkséges.

A beszámo|ási időszak a|att a Íégiós értekezlet megszervezését Vál|a|tuk.

számos he|yi, munkaszervezeti és e|ntkségi egyeztetésen kívuI a Vidékfej|esáési cé|ok megva|ósu|ása
érdekében minden Iehetséges firumon' konferencián részt Vettünk'

dátum helyszín összeiöveteI cé|ja e|számo|t kö|tség típusa

20L7.Ot.23SzombatheIy Berzsenyi D. tér 1. pakturr'|szervezeti i'i|és kikü|detési útikö|tség térítés

2017.or.37
Bögöte 8-as főút 124.km Patyi
Étterem és Hotel

'régiós értékezIet
kikÜldetési Útikö|tség
térítés. terembér|et

zoL7.o3.o7Kecskemét Harmónia u. 23' LEADER országos Konfercncia kikü|detési útiköltség térítés

zot7.o3.L6Szombathe|y Horváth B. krt. 9. egveztető fórum kiküldetési útikö|tség térítés

zol7.o3.z2Szombathe|v Horváth B. krt. 9.
Vas Megyei Vidék Műhe|y,
szerkesztő fórum kikü|detési útikö|tség térítés

20L7.03.28sárVár Batthyány út 34. fórum
2017 .03.28 sárVár BatthvánV út 34. eInökségi ü|és

Ke|t.: sárvár' 2017.

KészÍtette: Németh

ápr iI is 13.

Rudo|fné munkaszervezet Vezetö sÁcIDcYLEÁ-DER
EGY^3StILgT
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MEGHIVO

Kedves Ko|légák!

A Sághery LEADER Egyesü|et nevében tisztelette| meghívunk benneteket soron
következő Régiós Értekez|etünkre!

Időnont: 2017. január 31. (kedd)

Helvszín: Patyi Panzió - Konferencia terem (9ó75 Bögöte' 8. sz. főút 124-es kn)

Tervezett program:

8.30 - 9.00

9.00

9.05 - 9.25

9.2s - 11.00

11.00 - 11.15

11.15 - 12.30

12.30

13.30 - 14.30

14.30

Sárvár' 2017. január 19.

Regisztráció

Kösziintő - Fehér Ferenc Sághegy LEADER Egyesület elnöke

Beszámo|ó a uÁr. az IH és a LEADER HACS-ok közötti
egyeáetésról _ Páliné Keller Csilla Alpokalja:Fertő táj Vidékfejlesáési
Egyesület munk as3eÍvezet vezető

Műhe|ymunka. egyes HACS-ok által kidolgozott LEADER
felhívások bemutatása

Kávészünet

Műhe|ymunka - egyes HACS-ok által kidolgozott LEADER
[elhívások bemutatása

Ebéd

EFOP pályázati |ehetőségek.- Beke Miirton EMMI főosztál1wezető

Rendezvénv zárása

Megjelenésetekre feltét|enü| számítunk!
gÁGIDGY I;$ADER

r'{iYEStILBT
gr;a|al S,rF\ir. It,rtLlr): iny u. 34.

.Los-zim: 18898a97- l - ta
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lLtt-/{' "We?Németh Rudo|fnóFehér Ferenc

e|nök

MACYARORSZAG
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munkaszervezet vezető



JELENLÉTI íV

Sághegy LEADER Egyesü|et - Régiós éÉekezlet

ldőpont: 2017' január 31. Helyszín: 9675 Bögöte 8.as számú főút 124.km Patyi Panzió konferencia terem

sorszám Név/szervezet neve KépviseIetre jogosuIt Székhe|y/Lakcím E|éÍhetőség A|áírás
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Sághegy LEADER EgyesÜlet - Régiós értekez|et

|dópont: 2017' január 31. He|yszín: 9675 Bö8öte 8-as számú főút 124.km Patyi Panzió konferencia terem
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