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BEszÁMoLó

a sághegy LEADER Egyesü|et

2016. iúnius 10 - 2016. december 31. időszak tevékenységérő|

1. KéÍjük' mutassa be a negyedévben a HFs megva|ósításáva| kapcso|atos 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 ' Heiyi ÍelhiVás ter.Vezetek egyeztetési fo|yamata, idipont]a|'

A Sághegy LEADER Egyesü|et He|ti Fe.i|esztési Stratégia 2o14.2o2o dokumentumát 2016'
május 19-én, az lkerváÍon tai1ott kÖzgyú|ésen fogadta el az egyesü|et tagsága' Vá|tozat|an terü|etre,
58 te|epülés igényeiré építve 4 célkitűzés és 6 intézkedés kerü|t nevesitésre. Je|en beszámolási
idlszak.a a HeIyi FejIesztósi Stratégia egyeztetési fo|yamata Iezáru|t, me|yet számos egyeztetés
eIozttt meg' Projekt adatlapon a fej|esztési igények/e|képze|ések 9yújtése' összesítése'
munkacscportok mega|akuiása. Tervezés Koordiná|o Csoport mega|aku|ása. a he|yi
Vidél(Íejlesztési szerep|Ók ióíurnokra híVása, tájékoztatása, megyei egyezteto fórumokon és régiós
értekez|eteken vali részvétel' Minden egyeztetés az a|ulro| épitkezo e|képze|ések,
kezdemén},ezések Hely' Fejiesztési stratégiába Va|ó i||esztését segítette e|ö'

1,2 He|vi feIhíVás meg]e|enésének idÓpontjai. a he|yi támogatási kére|mek benyújtási és
e|| €|nirzési, Valamint értékelési szakaszaiban Végzett tevékenységek bemutatása'

A Sághegy LEADER Egyesi,iIet HeIyi FejIesztési Stratégia teÍVezési dokumentumai a
www.saoheoV|eader' hu saját WEB oldaI Helyi Fej|esztési Stratégia 2014'2020 menüpontjában
é|hetók ei' Az ugyteis r is ér-.1ek|ódók táJékoztatását egy ÖsszefogIa|i Forrásfelosztás táblázat
segi|' A te|jeJ :e:]ed3lill.r elfogadott HeIyi FejIesztési Stratégia is ebben a menüpontban
o|Vasható' He|yi fe|hÍVás meghirdetésére nem Vo|t lehetóség' Nem releváns a beszámo|ási
;dósza ib3n a re|y| tamoEatási kérelmek benyÚjtási. ellenorzési és értékelési szakaszban
ttrténŐ tevékenységek beii Jtatása.

1.3' A l-]FS fejlesztési ior|áscl( íelhaszaálásának nyomon ktvetéséVel kapcsolatos információk.

A 201o.cs beszálloláSi 'jÓszakban nem ttnént fej|esztési forrás fe|hasznáIás' mert PályáZati
:elhivas megjelert €te sé[e. iárrrogaiási kére|em benyÚjtására nem Volt mÓd'

1'4' A're|yi f3|i]íVascki(aI ka']csclatos rendezvények bemutaiása'
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2016. június .l0. és 2016. december 3.l. kÖzttti időszakban nem je|ent meg Pá|yázati Fe|híVás'
He|yi fe|híváshoz kÖtődŐ rendezvény megtartására nem kerü|t sor. A 6 intézkedésben |eírt
fe|téte|rendszert a munkaszervezeti iroda személyes Vagy te|efonos megkeresése á|ta|' Vagy
hon|apunkrTl, fórumainkró|' egyezteto, je|en beszámo|ó 2. pontjában rész|etesen ismertetett
he|yszíneken ismerhették meg az érdek|ődők' a |eendő pá|yázT ügyÍe|ek az üzleti' civi| é3
közszÍ éÍa kéoViseIetében'

' ' '

1.5. Egyéb'

Az Irányító Hatoság á|ta| Jóváhagyott Hetyi Fej|ésitesi Strategia meg|éte Jogosu|ttá tesz| a
sághegy LEADER Egyesü|etet a VP6-19.4''1-16 azonosítT je|Ú LEADER. He|yi fej|esztési
stratégiák e|készítésének támogatásá e|'nevezésű Íe|hivás igénybevéte|ére. ,,Tájékoztatás a
2014-2020' kÖzötti időszakban a LEADER Helyi AkciÓcagportok mÚktdési és animáciTs
tevékenységek elvégzéséhez. szükséges e|számolhatÓ ..íkÖ|tségekrő|'' az Agrár-

. Vidékfejlesztesert Fe|elös Államtitkárság lÍányitÓ Hatiság á|taÍ 2016.07'19-én kü|dött |eVé| 1.
számú metlék.le]e. rendBlkezik HAcs-onkénti bontásban' HFS e|készítésére igénybe VehetŐ
támogatási ÖsszBg 10 000,q00 Ft' HFs megva|ósításához szükséges műkÖdési és animáciÓs
tevékenységek elúégzéserd rgénybe Vehető támogatási Összeg 100 500 000 Ft' a HFS szerinti
intézkedésekre rendeIkezésre á|ló indikativ forráskeret 569 500 000 Ft.
^ '' ' oll'vgq!v' -^''.. egységes szerkezetben a 2016j2.07-én ke|t módosítássa|''
Vidékfej|esztési Program lrányító HatÓság dokumentum ezeket az Összegeket cstkkenti a
2016-2020-as tervezési idÓszakra' A Vidékfej|esztési Program |rányÍtÓ HatÓsága szerint a
Sághegy LEADER Égyedutet aaz.oao'g73 Ft fej|esáéSí forrás és 92.331'217 Ft műktdési és
animációs ko|tség Vissza nem térítendő támogatásban részesül.
I ratazonosító: 1 82238a840 . Projektazonosíto: 17 5325 1 406
Egyesü|etünk teVékenységéroI rende|kezó ,,Támogatói okiÍat egységes szerkezetben a
2016'12.07-én és a 2017 ' Íebruár 24-én ke|t módosjtásokkal'' iratazonosítójai 1829559722

2. Kérjük' mutassa be a negyedévben a míÍködési és animációs Íe|adatokka| kapcso|atos
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 karakte1)
Vá|aszában térjen ki minllnurn az a|ábbi tevékenységek kÓzü| azokra, melyek a negyedéVben
megVa|ósuItak:

2.1. A heiyi szerep|ok arll|Íiá!ás; Vagy egyéb cé|ú képzése.

2016. oktiber 12'-élr oszkón kerü|t megrendezésre a Nyugat-Dunántú|i LEADER He|yi
Akciócsoportok régiós szakmai értekez|ete. A rendezvényen e|sőként a régióÍele|is számo|t be
az országos régiófe|e|ősi ta|á|kozÓró|, i||etve az lrányítT HatTság munkatársaival zaj|ott
egyeztetésról' Fatér Szabolcs MVH Za|a megyei Kirende|tség osztályvezetŐje beszé|t
szervezetük átszervezéséró|. a pá|yázati tapaszta|atokrÓ|' zágorhidi czigány Akos az MNVH
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Vas megyei terÚ|eti fe|elose bemutatta az MNVH megújulásának fo|yamatát' az új e|nokségi
tagokat' VaIamint az MNVH források tervezett pÍioritásait'
Horváth Szi|Veszter A V|dékÍejlesztési Program Irányító Hatóság LEADER ugyekért fe|elős
munkatársa internetes beje|entkezést ktvetően ismertette a LEADER e|ókészítés fo|yamatát'
Beszé|t a HACS mtiktdést megalapozó és szabá|yozó jogszabá|yi vá|tozásokró|' a
finanszírozás tervezett formájáról és módjáró|, VP-ben fo|yamatban |eVő módosításokrÓl. Ezt
KöVetoen minden HAcS képVise|eti munkatárs elmondta a műkÖdési tapaszta|atát, a mtik('dési
Íinanszírozás késéséL'ö| adódó nehézségeket'

2.2. A he|yi tájékoztatÖ Íendezvények tartása.

2o16. augusztus 11.-én Jánosházán' fórumon kefült ismertetésre a sághegy LEADER
=gyesti|et lH és tagság áltat erooadott Vég|ége9 He|yi. Fej|es2tési stratégiája. Bemutatásra
kerü|tek a tervezési idoszak fÓbb fej|esztési 'renyai, az inté4kedések forráskeretei' a jogosu|t
ügyféjkÓrtk, a rnaXimáIis támogatási Összegek projektenkénti-fbontásban. A ForrástábIa
egyszerűsített tartalma a|apján megisme-rhették a fórum résztvevoi a 4 célkitűzést' a 6
intézkeilést' A íirumcn lÍirÍchárom sáéra képviselÖi megjelentek, hovatartozásuk szerint tették
íeI kérdéseiket' melyek a munkaszervezet által megVá|aszo|ásra kerü|tek.
2o.t6. szeptember,| 9.-én N'ibk te|epü|ésen Íirum keretén be|üI került ismertetésre a Sághegy
LEADER Egyesület, Vidékfej|esztési Program |rányító Hatósága és a SLE tagság álta|
e|fogadott Vég|eges HeIyi FejIesztési stratégiája. Bemuiatásra kerü|tek a tervezési idoszak Íőbb
íejlesztési irán},a], az intéZkedések forráskeretei' a jogosu|t Ügyfé|ktrtk, a maximá|is támogatási
Összegek projektenKé,1ti bcniáSban. A MinisztereInokség á|taI kiadott PPT szerint bemutatásra
l(erüitei( a kÓzei]ovobbn várható vidékfej|esztési lehetoségek' A Sághegy LEADER Egyestjlet
inunkaszervezete |ájékoziatót tafiott a HAcs mtiktdéséVe| kapcso|atos aktua|itásokró|, a
.íáItozásokról'

Nagy Krisztina a Vas tnegyei Civil lnformációs Qe"ntrum munkatársa ',Hogyan készljljÜnk a
pályázatokÍa?', cí|"IlmeI oszictta meg tapasztalatait' fogaImazta meg tanácsait.
A firun]on mindhárom szÍéra képvise|oi nagyszámban megjeIentek' A ÍTrum után részt Vettunk
a Nicii. Szent Arlna l.emp|c.rmért A|apítvány rendezvényén' me|y a 10 éVes civil szeNeze|l
sikeres mtikodést, és a sok eredményesen záru|t projektet mutatta be.
201g.Ciecember 13.-án Ikerváron a Hegypásztor Ktr á|ta| mtjktdtetett Vas Megyei civi!
,nfoÍinációs ceniium KépVlsele|ében Nagy KrisztináVaI egy osszevont fórumon Vettünk részt.
Megtárgya|tuk a V:dékfejIesztési aktualitásokat, a VP he|yzetét, a módosítási javaslatokat.
Nagy l(risztina tájékoztatot taftott a Nemzeti Együttműktdési A|ap 2017' éVre Vonatkozi
mtiktdési és szal(mai pá|yázatainak Várható klírási fe|téteIeirő|' idópontjáról'

2.3. A HACS műktiJéséVei i(apcso|atos aktuaIitások' Vá|tozások bemutatása
A Ságnegy LEADER Egyesü|et munkaszeíVezete 2008'november 1-én kezdte mtjködését' A
civi| szervezet 2cC3. májusban Vá|asztotta meg az elncikségi és fe|ügye|o bizottsági tagokat'
EInÓl(5égi ü|ésel(en keíüinek megvitatásra és rendezésre a feImerü|t kérdések' prob|émák.
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2016.ban decembeÍ 19-én tartotta évi utolsó elnÖkségi Ü|ését a Vá|asztott tisztségVise|őkbőI
és a munkaszervezeti a|kalmazottakbó| á||ót testÜ|et. Elfogadásra kerü|t a sághegy LEADER
Egyesü|et Új szervezeti és Működési szabá|yzata az új ttrvényi e|óírások átvezetése után'
Tagfelvéte|{ag tÖrlési kérdésekben szÜ|ettek határozatok. Megismerhették a Vidékfej|esztési
aktuaIitásokat a Vá|asztott tisztségViseIok'
A ci'tilszervezetekre Vcnatkozó új előírások meg|étének te|jesülése miatt jogászt kérttink fÓl az
A|apszabály módosítására. Az egyesu|et tags ága 2016.02 '23-en fogadta eI az új A|apszabá|y
dokumentumot.
A HACS Változat|an terúieire, 58 te|epÚlésre, a sárvári é cel|dtmt|ki járás területére kapott
ismét |elhatalmazást a VidékfeiIesztési fe|adatok e||átására.

. r .  j  . t  t l

2.4. Az .'ro,la és a munkaszeíVezet ÍenntartásáVaI kapcso|atos ktte|ezettségek ieljesítése, kü|tnts
iekintettel a To-ban szereplo indikátoroknak me.gfe|elÓén. Az irodára és/Vagy a
munkaszerVezetre Vonat'(3zóan a beszámo|ási idöszakban bekÍjvetkezett Változások.

. A sághegy LEADER Egyesü|et 2oo8' nQvember 1-en 3 fó mirítaszervezeti a|ka|mazotta|
indu|t' Jánosházán és Répc3|akon pnükÖdtetett irodát. 2009.november .l-tol az MVH.HACS
üelegáli feladateltatás r;liatt 1 fove| bovuJt a |etszám. IH engedé||ye| sárvár Batthyány út 34'
szárn a|á kÖltÖzöti az iroda.-jA 34 m2-es irodában az e|óírt iníormatikai eszkoztk birtokában'
az akkreditációnak megfeleIo kÖrÜ|mények közott je|enleg is itt do|gozik a munkaszervezet. A
létszárnban |ényeges Vá|tozás ttrtént' A múködési források drasztikus cstkkentése miaÍI2014-
cen megfelezodÖtt a Ír|L]nkaszervezeti |étszám, 2 fő csokkenés köVetkezeit be. Je|en
TesZál.nolási idószakoan i fÓ munkaszervezet Vezeto és 1 fÓ Vidékfej|esztési referens várja az
ügyÍeleket a munkas2erVdzeii irodában' A munkaszeÍVezet koordinálásában eIkészÚ|t a HeIyi
Fejiesztési Stratégia. megtartásra kerÚltek a tájékoztatási fórumok, megttrténtek a monitoring
adais:3jgá|taiasc|.'' A tJeszámolási idoszak a|att a munkaszervezetre, irodára VonatkozÖ
Vá|toz;s nem torté|]t'

2.5.  Égyéb

20ie' november 16-án a Sághegy LEADER EgyesÚ|et munkaszervezete részt Vett a
SZ:cHENYl PrcgÍamiroda á|tal szombatheIyen, a Megyeházán tartott országos konferencia
sorozat rendezvényén. ,,KÓzel a segítség'' címme| ha||hattunk e|óadásokat a 2014-2o20-as
pá|yáZati cikIus tapasztaIatairó| és a 2016'éV Végére e|ért fej|esztéspoIitikai eredményekrÓl, a
projeKtértékelés új rendszeÍéro| és |ehetoségeirol' Ismertetőt kaptunk a ToP Vas megyei
aktualitásairÖi' Pro| Dr' l!4iszlivecz Ferenc ioazoató bemutatta a KreatíV Város _ Fenntartható
Vidék (l(RAFT) píoJgKte,t'
2010' novembe| 25-ig az AgÉrgazdasági Kutató |ntézet á|ta| tsszeá||ított kérdőíV kltö|téséVe|
seEIiettuk az U] tVagyáiország Vidékfej|észtési Program utólagos értéke|ését, a LEADER
négkoze|ítés éi.té<e|éserrek iapasztaIataiVaI ttnénó Visszaje|zést.
2016. december 07.en az oszkói Ktzösségi Házban részt Vettünk a Vas Megyei Vidék MŰhely
rencezvényén' ,q \/as megyei HACS munkaszervezeti képvise|oi tapasztalatot cseré|tek a
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műkÖdési nehézSégek me9oldásáVaI kapcso|atosan. MegismerhettÜk a Vidékfej|esztési
aktuaIitásokat' a Natúrparki szakmai koordinációs há|ózat munkáját' a sze|íd Térségfej|esztési
modellt.

3. Amennyiben a beszámo|óban szerep|ő időszak során rendezvény került megtartásÍa'
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedeInrű szakmai összefogIa|ó' je|en|éti ív' valamint
minimum 1 darab - maximurn 5 darab fotó csato|ása 

".u*"un"". .'.
A beszámo|ási idoszak aIatt onátló Íendezvény megtartására nem kerü|t sor' Számos helyi,
munkaszervezeti és e|ntkséri egYeztetésen kíV|il a|ábbi he|yszínekel. a|ább; céIok megbeszélése
Végett Vettünk iészt a Vidékfejies?|esi cé|ok megVaIosu|ásá érdekében

dátum he|vszín 
. összeiövete{ céljá eIszámo|t kö|tség típusa

2016.08.11Jánosháza Kossúth téÍ 2. fó ru rh kikü|detési útiktItség térítés

2016.09.19 N ick Rákócz.  u.  KU|túíház fórum '*ikü|detési útikÖ|tség térítés
2oL6.10.\2 oszkó Molnár Antal  u 4' régiós értekezIet kikü|detési útikö|tség térítés

2016.11.] ' ( . )  S lombathelV Beízsenvi  D '  tér 1.
országos
konferencia kikü|detési útikö|tsés térítés

701.6.1.2.07 oszkó Mo|nár AniaI u 4'
Vas Megyei Vidék
M űhe|y kikÜ|detési útikt|tséB térítés

201'6.72.1'3 |kervár József A' U 85
civi| összevont
fórum kikü|detési útikö|tséB térítés

Bögóte 8-as főúi 124lkm Patyi
ZUIt).IZ.19 itTerem eS HOTe I eIn ökségi  ü|és

kikü|detési útikö|tség térítés,
terembérIet

KeIt': sárvár, 2017'

KészÍtette: Nérneth
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