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BESZAMOLO
a sághegy LEADER Egyesü|et
2017.január01. 2017'máÍcius31. időszaktevékenységérő|

,|. KériÍik'mutassabe a negyedévben
kapcsolatostevékenységeket!
a HFs megva|ósításával
(minimum3000- maximum6000karakter)
ktzÜ|azokra,ame|yeka negyedéVben
Vá|aszábantérjenki minimumaz a|ábbitevékenységek
megVa|ósuItak:
fo|yamata'
idopontjai.
1.1.Helyife|híVás
tervezetek
egyeztetési
2014-2020dokumentumát
20'16.
A SághegyLEADER Egyesü|etHe]yiFejlesztési
stratégia
,l9.én,
május
tagsága'Változat|anterü|etre,
az IkervárontartottközgytjlésenfogadtaeIaz egyestiIet
kerültnevesÍtésre'
20,l7.márciusban
a
58 te|epü|és
igényeire
építve
4 célkitűzés
és6 intézkedés
determináció miatt cstkkentett fej|esztésiés múködésiforráskeret magáVa| hozta a HFS
munkaszervezeti
egyeztetések,
aktua|izá|ását,
mÓdosítását.Ehhez kapcso|ódótartaIommaI
kerü|tsor' EZeka programok
a Beszámo|T
más a|pontjaiban
e|nökségi
Ü|és
ésfirum megtartására
is elérhetők'
He|yiÍeIhíVás
tervezetek
kidolgozásához
kaptunksegítséget
a 2017.március 06.-án
Kecskemétentartottországos konferencián'Vas' Za|a és Györ.Moson Sopron megyei HACS
munkaszervezetekrégiósértekez|eten,
BÖgÖtén
cseré|tektapaszta|atokat
a Íe|híVás
tervezetek
kapcso|atban'
2017.má]cius22.-én
szombatheIyen
a Vas MegyeiVidékMűhe|y
tsszeá||ÍtásáVaI
programkeretébenszinténfe|híVástervezetekkido|gozásáhozkapcso|atosszerkesztő fórumon
VettÜnkrészt'Ezek az egyeztetések
segítséget
ny,Újtanak
a saját fe|híVástervezetekvég|eges
kidoIgozásához'
.l.2.He|yi fe|híVásmegje|enésének
idopontjai,a heIyi támogatásikéreImekbenyújtási
és
e||enorzési'
Va|amint
szakaszaiban
végzett
tevékenységek
bemutatása.
értéke|ési
A sághegy LEADER Egyesü|etHelyi FejIesztési
Stratégiatervezésidokumentumaia
Www'saqheqVIeader'
hu sajátWEB o|daIHeIyiFejlesztési
Stratégia
2014-2020
menLlpontjában
érhetők
e|.Az ügyfeIek
ésérdek|Tdők
tájékoztatását
egytsszefog|a|ó
ForrásfeIosztás
táb|ázat
segíti.A te|jesterjede|mú
He|yiFejlesztési
is ebben a menüpontban
e|fogadott
Stratégia
o|VashatT.
He|yife|híVás
meghirdetésére
nem Vo|tlehetoség'
Nem re|evánsa beszámo|ási
idoszakbana he|yitámogatásikére|mek
benyújtási'
e||enorzési
és értéke|ési
szakaszban
történotevékenységek
bemutatása.
1.3.A HFs fej|esztési
forrásokfeIhaszná|ásának
nyomonktvetéséVeI
kapcso|atos
informáciTk.
rt'r

il'Íi,lü$:;;lr'E
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mertPályázat|
forrásfeIhasznáIás,
A 2016-osbeszámolásiidŐszakbannemtirténtfejIesztési
Vo|t
mTd'
nem
kére|em
benyújtására
FelhíVás
meg.Jelentetésére,
támogatási
rendezvények
bemutatása.
1'4' A helyifelhíVásokkaI
kapcso|atos
He|yi
nemje|entmegPá|yeza[Fe|híVás.
március31.koztttiidoszakban
2017.januáÍ01-2017.
|eírt
fe|híVáshozkttődo rendezvénymegtartásáranem kerÜ|tsor. A 6 intézkedésben
álta|,vagy
irodaszemé|yesVagyte|efonosmegkeresése
fe|téte|rendszert
a munkaszervezeti
rész|etesen
ismertetett
fórumainkrT|,
egyeztető'a beszámo|óaIpontjaiban
hon|apunkró|,
az üzleti,civi|és
a |eendopá|yázótjgyfe|ek
ismerhették
meg az érdek|ódók'
he|yszíneken
ktzszféraképviseIetében.
.l'5' Egyéb.
jogosu|ttá
meg|éte
teszi a
Stratégia
Az IrányítóHatóságáltaljÓVáhagyottHelyi Fej|esztési
azonosítóJe|űLEADER He|yifej|esztés|
a VP6-19'4',l-16
sághegy LEADER Egyesü|etet
feIhíVás
igénybevéte|ére'
stratégiák
elkészítésének
támogatáca
eInevezésŰ
rendeIkezo''Támogatói okirat egységes szerkezetben a
Egyesü|ettjnktevékenységérő|
iratazonosÍtójai1829559722
2016.12'07-énésa 2017. február24-énke|tmódosításokka|''
Kérjük, mutassa be a negyedévbena működési és animációs fe|adatokka|kapcsolatos
(minimum3000- maximum6000karakter)
tevékenységeket!
Vá|aszábantérjenki minimumaz a|ábbitevékenységek
ktzü| azokra,me|yeka negyedévben
megvalTsultak:
VagyegyébcélÚképaése'
2.1. A he|yiszerep|ókanimá|ási
a NyugalDunántú|i
2017' január 3í.-énBigttén kerÜ|tmegrendezósre
szervezésünkben
A rendezvényén
e|sŐként
Pá|iné
LEADER He|yiAkciócsoportok
régiTsszakmaiértekez|eteta|á|kozÓról,
il|etvea HACS,
Ke||ercsi||arégiófele|ős
számo|tbe az országosrégiófe|e|ősi
Rész|etesen
IrányÍtT
HatTság,MagyarÁ|lamkincstár
munkatársaivaI
zajlottegyeztetésekrő|.
forrásfe|haszná|ásokat.
AkciTcsoportonként
egyeztettÜk
a valós számadatokon|evl műkÖdési
VetettÜkÖssze a kö|tségcsoportok
számadatait'Javas|atokatfoga|maztunkmeg a HAcs
finanszírozássaI
kapcso|atban'
i||esztéséhez
a kt|tségekcsoportokba'kÖ|tségtipusokba
tt|eteketnevesítettünk'
tartozókÖzvet|en
személyije||egÜ
Meghatároztukaz ,l' ktltságtípusba
kÖ|tségek
korét,a 2. típusbatartozTáta|ánykt|tségek
ktrét,és a 3. típusbatartozTegyéb
csi||aa NYD régirképvise|etében
eIszámoIhatÓ
kt|tségek
ktrét.Ezeketa megfogaImazásokat
Viszia ktvetkezőrégiófe|elosi
megbeszé|ésre'
Mtihe|ymunka
keretében
kido|gozott
fe|hÍvás
meg. Vá||aIkozás,
tervezetekete|emeztÜnk,
kiegészÍtéseket
fogaImaztunk
turisztika,civiI
pá|yázatifelhíVástervezetkido|gozásátrészletesen
szervezetitámogatástcé|zóintézkedés
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foga|maztunk
meg.A 15 HAcs egymástsegítveosztottameg a
e|emeztük'
kiegészÍtéseket
feIhívások
kidoIgozásakoÍ
szerzetttapasztaIatokat.
jutottunk
2017.máÍcius07.én Kecskeméten
LEADER országos Konferencia
keretében
új
információkhoz'BemutatásrakerÜlta HeIyi Akciócsoportokmagyarországihe|yzete,a
melyekheze|ozetesen
a HAcs.ok adatokat
mtiktdésiés animációskÖ|tségek
e|számo|ása,
javas|atokat
szo|gá|tattak,
nyÚjtottakbe- Megismerhettüka LEADER munkacsoport
kÖvette'csoportokbanhe|yi
tevékenységét'
A beszámo|ókatmt'ihe|ymunka
eredményeit'
fe|híVástervezetekösszeá||Ítására
régiókbó|érkezomunkatársak
került sor' Kú|Önbtzo
fogaImazták
me9javasIataikat'
hogyezeketmindannyian
saját
osztottákmegtapaszta|ataikat,
ÍeIh
ÍVásainkba
beépíthessük.
2.2.A he|yitájékoztatrrendezvények
tartása.
20,|7. március 16..án Szombathelyenegyeztetofórum megtartásárakeru|t sor. A
munkaszervezetek
ktzttti egyeztetés
segíti,hogy saját térségunkre
át építhessük
a .Jr
pályáztatási
tapasztalatokat,
mego|dásokat'
A 27212014.
kormányrende|et
szerinti
fo|yamat
rész|etes
megtárgya|ására
kerü|tsor a szigetkÓz-|V|osonisík,
Sághegy,UT|Ro' PannTnia
TérségfejlesztÓ,
Vasi Hegyhát-Rábamente'
A|poka|ja-Fertotáj
LEADER' Vidékfej|esztési
Egyesü|etek
részvételéVe|'
Az e|ozócik|ustapaszta|ataiva|
foga|maztunk
megjavas|atokat
a
2o14-2o2o-asidőszak pá|yáztatásirendszerére.EgyszerÚbb,át|áthatóbbmego|dások
kido|gozása
szeretnénk,
ha beépülne
az e|]árásrendbe.
2017.március 28-án Sárvár BatthyányÚt 34' szám a|attkerültsor fórum megtartására.
A
determináciimiattifej|esztési
forrás,műkodési
forráscsokkentés
a He|yiFejIesztési
Stratégia
aktuaIizá|ását
kÖVeteIi
meg.Rész|etesen
eIemeztÜk
a forráscsökkentésokoztavá|tozásokat.
NemVá|tozik
a célkittizés,
a 6 intézkedés,
maximálistámogatási
az intézkedésenkénti
tsszeg,
jogosu|tak
projektek
a
ktre' A várhatÖan
támogatható
számaarányosancsÓkken.Mindhárom
szféraképvise|tette
magáta fórumon'
. ,
2.3.A HAcs mLiködéséVeI
kapcso|atos
aktuaIitások'
Vá|tozások
bemutatása
A sághegyLEADER Egyesü|et
munkaszervezete
2008'november
1-énkezdtemtiködését'
A
civiIszervezet2008.májusbanvá|asztotta
megaz elnokségi
ésfe|Ügye|ő
bizottsági
tagokat'A
járásterü|etére
HAcs vá|tozat|an
terü|etre'
58 telepÜ|ésre,
a sárVáriéce||dtmtIki
kapottismét
fe|hataImazást
a vidékÍej|esztési
feladatoke||átására.
EInÓkségi
prob|émák.
u|éseken
kerü|nek
megvitatásra
ésrendezésre
a feImerült
kérdések,
2017. március 28.-án tartottae|nökségi ü|éséta Vá|asztotttisztségviselőkbó|
és a
munkaszervezeti
aIka|mazottakbó|
á||ó testü|etSárVár BatthyányÚt 34' szám a|att.
Megismerhették
a Vidékfej|esztési
aktuaIitásokat
a Vá|asztott
tisztségvise|ők'
A determináciT
miattimÚkÖdési
ésfej|esztési
forráscstkkentés
megkíVánja
az IH éstagságá|ta|e|fogadott
He|yiFej|esztési
stratégia
módosÍtását'
Az e|ntkség
döntéseszerintmaad a 4 cé|kitűzés'
6
intézkedés'
Mindenintézkedés
forráskerete
arányosancsÓkkentésre
kerü|,ezze|cstkken a
pro.|ektek
várhatóantámogatható
száma'A mŰktdési
forrás15'3%.os
csÓkkentése
magaután
á.
T.Ú
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vonia a 2014-2020-asidoszakéVekre|eosztott,felhaszná|hatóéVesműktdésiforráskeretek
megtörtént'
A mÓdosított
csÖkkentését'
A determináciimiattiHFS módosítáS,
aktua|izálás
Hatiság
dokumentum
bekü|dése
az IH utasítás
szerintihatáridore
' 2017'03.28raaz Irányító
címére
megvaITsu|t.
A beszámo|ásiidoszakalatta mÚktdésikt|tségek
Valós felméréséhez
szukségestáb|ázat
kitT|téséVeI
Valaminta mTdosÍtott
HFs bekü|dés
az IH részéreVa|ó adatszo|gá|tatás'
megttrtént.
Vá|tozás,
nincs'
Más je||egű
HAcS műkodési
aktuaIitás
2.4.Az iÍodaésa munkaszervezet
ÍenntartásáVaI
kapcso|atoskÖteIezettségek
te|jesítése'
kü|Önts
tekintettela To-ban szerep|o indikátoroknakmegfe|e|oen.
Az irodára és/vagy a
munkaszervezetre
Vonatkozoana beszámo|ásiidőszakbanbektvetkezet|Vá|tozások'
A sághegy LEADER EgyesÜ|et
2008.november1-én3 fÓ munkaszervezeti
alka|mazotta|
indu|t.
műkÓdtetett
1{o|az MVH.HACS
Jánosházánés Répce|akon
irodát.2009'november
de|egá|t
fe|adate||átás
IH engedé||ye|
miatt,l fóve|bóvÜ|ta |étszám.
sárvár Bat|hyányÚt 34'
szám alá kr|tozÖtt
az iroda.A 34 m2-esirodábanaz e|oírt
lnformatikai
eszkÖzÖk
birtokában'
az akkreditácilnak
megfe|elő
ktrÜ|mények
ktzttt je|en|eg
is ittdo|gozik
a munkaszervezet'
A
|étszámban
|ényeges
Változástrrtént'A mŰkÓdésiforrásokdrasztikuscsökkentésemiatt20'l4ben megfeleződttta munkaszervezeti|étszám,2 fo csokkenésköVetkezett be. Je|en
beszámo|ásiidőszakban1 fő munkaszervezet
Vezetoés1 fo Vidékfej|esztési
referensVárjaaz
ügyfe|eket
a munkaszervezeti
irodában'A munkaszerVezet
koord.ná|ásában
elkészÜ|t
a He|yi
Fej|esztési
kerÚltek
stratégia'megtartásra
a tájékoztatási
fórumok,megtörténtek
a monitoring
adatszo|9á|tatások.
A beszámolásiidÓszak a|atta munkaszervezetre,
irodáravonatkozi
Vá|tozásnem ttrtént'
2.5.Egyéb
2017.januaÍ23-ána SághegyLEADER egyesuret
e|ntke,FehérFerencszombathe|yen,
a
MegyeházánrésztVetta 'VAs MEGYEl FoglaIkoztatási
Paktum2014-2020"paktumszervezet
Ü|ésén'
TájékoztatT'
szakmaijavasIat
hangzott
téteI
eIa|ább.témákban
- Munkaerő.ésképzési
igényfe|mérés
a non-profit
szférában
- stratégiát
mega|apozó
megyeifog|aIkoztatási
heIyzetteItárás
-Vas megyeiFogIaIkoztatási
Stratégia
szóbelieIoterjesztés
2017.március22.-én
szombathe|yen
a Vas |\4egyei
VidékMűhe|yprogramkeretében
szintén
fe|hÍVástervezetekkido|gozásáhozkapcsolatosszerkesztofórumon vettÜnkrészt.A Vas
megyei HACS-ok munkaszervezeteinek
képViseIoikido|gozottpá|yázati feIhívásait
egészitettÜk
pontositottuk
ki, megfoga|mazásokka|
a szükségesmegnevezéseket.
saját
tapaszta|ataink
pontosítását
szerintépÍtóje||egú
kiegészítésként
a |ehatáro|ások
segíteitilk
nevesÍteni'

y'ffijü,:l::g'.
E

3' Amennyiben a bEzámo|óban szerep|ő idószak során rendezvény kerü|t megtaÉásÍa'
minimum 3000- maximum 6000 karakterteriede|míiszakmai összefog|a|ó' je|en|étiív'va|amint
minimumí darab- maximum5 da]abíotó csatolásaszÜkséges.
Vál|a|tuk.
megszervezését
A beszámo|ásiidőszaka|atta Íégiósértekezlet
cé|okmegva|ósu|ása
kívuIa Vidékfej|esáési
ése|ntkségiegyeztetésen
számos he|yi,munkaszervezeti
firumon' konferenciánrésztVettünk'
mindenIehetséges
érdekében
helyszín
dátum
Berzsenyi
D.tér1.
20L7.Ot.23SzombatheIy
Bögöte 8-asfőút124.kmPatyi

2017.or.37ÉtteremésHotel

zoL7.o3.o7
Kecskemét
Harmóniau. 23'

összeiöveteI cé|ja
pakturr'|szervezeti
i'i|és

e|számo|tkö|tségtípusa
térítés
kikü|detési
útikö|tség

'régiós
értékezIet

kikÜldetési
Útikö|tség
térítés.
terembér|et

zot7.o3.L6Szombathe|yHorváthB. krt.9.

térítés
útiköltség
LEADERországosKonfercncia kikü|detési
térítés
kiküldetési
útikö|tség
egveztetőfórum

zol7.o3.z2S zombathe|v
HorváthB. krt.9.

Vas Megyei VidékMűhe|y,
szerkesztőfórum

20L7.03.28sárVárBatthyányút34.
út34.
2017.03.28 sárVárBatthvánV

fórum
eInökségi
ü|és

térítés
kikü|detési
útikö|tség

Ke|t.:
sárvár'2017.ápriIis13.
Vezetö
Németh
Rudo|fné
munkaszervezet
KészÍtette:
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Fehér
Ference|nÖk
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MEGHIVO
Kedves Ko|légák!
A Sághery LEADER Egyesü|etnevébentisztelette|meghívunkbenneteketsoron
következő RégiósÉrtekez|etünkre!
Időnont:2017.január 31.(kedd)
Helvszín:Patyi Panzió - Konferencia terem (9ó75 Bögöte' 8. sz. főút 124-eskn)
Tervezettprogram:
8.30- 9.00

Regisztráció

9.00

Kösziintő - FehérFerencSághegyLEADER Egyesületelnöke

9.05- 9.25

Beszámo|óa uÁr. az IH ésa LEADER HACS-ok közötti
egyeáetésról_ PálinéKeller Csilla Alpokalja:Fertőtáj Vidékfejlesáési
vezető
Egyesület munkas3eÍvezet

9.2s- 11.00

Műhe|ymunka. egyesHACS-ok által kidolgozottLEADER
felhívásokbemutatása

11.00- 11.15

Kávészünet

11.15- 12.30

Műhe|ymunka- egyesHACS-ok által kidolgozottLEADER
[elhívásokbemutatása

12.30

Ebéd

13.30- 14.30

EFOP pályázati |ehetőségek.Beke MiirtonEMMI főosztál1wezető

14.30

Rendezvénvzárása

Megjelenésetekre feltét|enü|számítunk!

Sárvár' 2017.január 19.
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munkaszervezet vezető
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JELENLÉTI
- RégióséÉekezlet
SághegyLEADEREgyesü|et
Helyszín:9675 Bögöte 8.as számúfőút124.kmPatyi Panzió konferenciaterem

ldőpont:2017'január 31.
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1.

3.

5.
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