
ÉVES BESZÁMOLÓ 

az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 

2019. év január 1. -  december 31. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 
karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

A helyi felhívások 2017. év végén jelentek meg, ugyanakkor a beszámolói időszak alatt a 
meghirdetésre kerülő négy helyi felhívás közül három felhívás korrigálásán, szükséges 
módosításán dolgoztunk.

2019. januárban kezdtük az 1-es (VP6-19.2.1.-28-1.17) felhívásunk 2018.04.25-2018.08.31 
szakaszban, valamint a 2-es (VP6-19.2.1.-28-2.17) 2018.05.01-2018.08.31. szakaszban beérkezett 
támogatási kérelmek kezelését. A támogatási kérelmek esetében, melyek építési tételeket 
tartalmaztak az ügyfelek a benyújtáskor a felhívást vették alapul és nem az ÁÚF-et, mely az érintett 
szakasz első napján hatályos ÉNGY alkalmazását írja elő. így a támogatási kérelem benyújtására 
nyitva álló szakaszban a beérkezett kérelmek tekintetében az ügyfelek többsége a felhívás alapján 
a 2018.11. verziójú ÉNGY-t alkalmazta, ezzel szemben az IIER a 2018.1. verzió alapján számolt.

A hibát jeleztük az IH felé 2019. február 4-én, majd többszöri egyeztetést követően kettő felhívásunk 
Műszaki és szakmai elvárások pontjának tartalma módosult 2019.03.26-ával, miszerint az „Építési 
beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési 
szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. 
Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló értékelési 
szakasz első napján hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott 
építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési 
tétel szerepel;”

Ugyanezen pontja módosult a 3-as (VP6-19.2.1.-28-3.17) felhívásunk esetében is 2019.03.28-án.

A módosításról a hiánypótlási felhívásokban tájékoztattuk az ügyfeleket, amelyben lehetőséget 
adtunk az ÉNGY tételek felülvizsgálatára és esetleges korrigálására.

Az 1-es (VP6-19.2.1.-28-1.17) és a 2-es (VP6-19.2.1.-28-2.17) felhívásunk esetében történt 
módosítások 2019.05.29-én:
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• A benyújtási szakasz meghosszabbítása a források teljes kimerülése miatt volt szükséges, 
mely alapján a benyújtás vége 2019.05.30-ról 2019.10.31-re módosult.

• Az utolsó szakaszzárás időpontja 2019.05.30-a volt. A források teljes kimerülése nem volt 
várható, emellett a pályázatkezelés során történő elutasítások, visszavonások miatt is 
szükséges volt újabb szakasznapok meghatározása. Az új szakasznapok 2019.07.31. és 
2019.10.31-re módosult.

• A felhívásokban továbbá az alábbi rész tisztázása történt meg: „Csatolandó mellékletek, 8. 
Nyilatkozat arról, hogy a székhely, telephely 2018. január 1-jét megelőzően már a HACS 
működési területén volt” - pontosítására volt szükséges a felhívás 4 1. pontjában leírtaknak 
megfelelően, mely leírja, hogy "a támogatási kérelem benyújtásának évében (január 1-én) 
már székhellyel, telephellyel, természetes személy esetében lakóhellyel rendelkeztek a
3.6.1. fejezetben felsorolt települések egyikén. A felhívások összeállításakor nem 
gondoltuk, hogy elhúzódik egy éven túl a támogatási kérelmek beadása, így ezért volt 
ellentmondás a 4.1.-es pontban leírtak és a csatolandó mellékletek között. Nem szerettük 
volna kizárni azokat az ügyfeleket, akiknek 2018.01.01.-2019.01.01. között lett székhelyük, 
telephelyük a HACS működési területén, így ennek pontosítása történt a leírtaknak 
megfelelően. Ugyanezen pont került módosításra a 3-as (VP6-19.2.1.-28-3.17) és 4-es 
(VP6-19.2.1.-28-4.17) felhívások esetében is. A módosítás következményeként a 
szakasznap kitolódott 2019.05.30.-áról 2019.06.08.-ára.

Az 1-es (VP6-19.2.1.-28-1-17) felhívásunk esetében történt módosítás 2019. szeptember 6-án:

• Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján módosult a 239/2009. (X.20.) Korm. Rendelet a 
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló jogszabály, mely alapján 2019. 
augusztus 12-én kértük a módosítást. Felhívásunkban a „Támogatást igénylőkre vonatkozó 
további feltételek” része szeptember 6-án módosult a következőképpen: „Olyan vállalkozási 
tevékenységet folytató természetes személyek (ideértve a magánszálláshelyet, falusi 
szálláshelyet üzemeltetőket, adószámos magánszemélyt), amelyek a támogatási kérelem 
benyújtásának évében (január 1-én) már lakóhellyel rendelkeztek a 3.6.1. pontban felsorolt 
települések egyikén”.

Az 1. és a 2. felhívásunk 2019. október 31-éig volt nyitva, ezt követően a támogatási kérelmek 
benyújtására nem volt lehetőség. A 3. és 4. felhívások esetében a benyújtás 2019. június 8-án zárult 
le.

I. 2017. október 31-én jelent meg az 1. gazdaságfejlesztés tárgyú felhívásunk az 
Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, -bővítési 
fejlesztések, tevékenységek támogatása (VP6-19.2.1.-28-1.17) címmel, majd kisebb 
módosításokat követően a végleges felhívás 2017. december 29-ével lett hatályos.
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SZÉCHÉNYI

A helyi felhívásra a beszámolói időszakban 40 támogatási kérelem érkezett be, a felhívásra eddig 
beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatban 58 hiánypótlás és 17 hiánypótlás kiegészítés 
került kiküldésre, 21 kérelem került visszavonásra. 61 db támogatási kérelemmel kapcsolatban 
született HBB döntés. A támogatott kérelmekkel kapcsolatban 15 változás bejelentés érkezett be, 
melyekkel kapcsolatban 6 hiánypótlás került kiküldésre.

A beérkezett támogatási kérelmek bírálata folyamatos. 2019-ben három HBB ülés megtartására 
került sor, melynek során összesen 57 támogatási kérelem részesült pozitív elbírálásban a 
rendelkezésre álló 299 597 491 Ft keretösszegből összesen 189.788.185,- Ft forráslekötéssel. A 
rangsorolt támogatási kérelmek alsó pontszámának 75 pontban való meghatározásáról döntött a 
HBB tagsága a harmadik ülésén. A döntés eredményeképpen a minimális pontszámot el nem érő 
2 db támogatási kérelem még nem részesült támogatásban, úgynevezett tartalék listára kerültek, 
mely támogatási kérelmek összege 6 923 311 Ft.

A benyújtott összes támogatási kérelem tartalmi értékelése során elérte a minimális 60 pontot, de 
2 db támogatási kérelem elutasításra került, mivel a Magyar Államkincstár által elvégzett KKV 
minősítési vizsgálat alapján az ügyfél kisvállalkozás kategóriába esik. Jelen felhívás esetében csak 
a mikrovállalkozások támogathatók, a kisvállalkozások nem.

2017. november 30-án további három felhívásunk jelent meg a Magyar Államkincstár oldalán:
II. Társadalmi aktivitást és a helyi identitást erősítő közösségi terek, ijfúsági-, közösségi- és 
vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, infrastrukturális hátterének bővítése 
(VP6-19.2.1.-28-2.17)

A helyi felhívásra a beszámolói időszakban 18 támogatási kérelem érkezett be, és a felhívásra 
eddig beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatban 21 hiánypótlás és 9 hiánypótlás kiegészítés 
került kiküldésre, 6 db kérelem került visszavonásra. 14 db támogatási kérelemmel kapcsolatban 
született HBB döntés. A támogatott kérelmekkel kapcsolatban 1 változás bejelentés érkezett be.

A beérkezett támogatási kérelmek bírálata folyamatos. 2019-ben három HBB ülés megtartására 
került sor, melynek során összesen 14 támogatási kérelem részesült pozitív elbírálásban a 
rendelkezésre álló 70 000 000 Ft keretösszegből összesen 39.951.364,- Ft forráslekötéssel. A 
rangsorolt támogatási kérelmek alsó pontszámának 81 pontban való meghatározásáról döntött a 
HBB tagsága a harmadik ülésén.

III. Együttműködésekre alapozó mikrotérségi jellegű szakmai kapacitás, informatikai háttér 
és közösségi marketing tevékenységek támogatása (VP6-19.2.1 .-28-3.17)

A helyi felhívásra a beszámolói időszakban nem érkezett be támogatási kérelem. A felhívásra a 
beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatban 5 hiánypótlás és 1 hiánypótlás kiegészítés került 
kiküldésre. 7 db támogatási kérelemmel kapcsolatban született HBB döntés.
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A beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatban 2019.12.02-án 6 hiánypótlás kiegészítés került 
kiküldésre a saját teljesítésekkel kapcsolatban, ezt kővetően 2020. márciusában részesültek 
támogatásban.

A 2019. február 26-án megtartott Helyi Bíráló Bizottság ülésén a HBB tagsága a 2018. november 
28-ai szakaszzárásig rangsorolt támogatási kérelmek alsó pontszámának 80 pontban való 
meghatározásáról döntött ez alapján 7 db támogatási kérelem került támogatásra a rendelkezésre 
álló 105 000 000 Ft keretösszegből összesen 104 905 487 Ft forráslekötéssel.

IV. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása címmel (VP6-19.2.1 .-28-4.17)

A helyi felhívásra a beszámolói időszakban 9 támogatási kérelem érkezett be, és a felhívásra eddig 
beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatban 22 hiánypótlás és 5 hiánypótlás kiegészítés került 
kiküldésre. 2 kérelem került visszavonásra. 7 db támogatási kérelemmel kapcsolatban született 
HBB döntés. A támogatott kérelmekkel kapcsolatban 5 változás bejelentés érkezett be, melyekkel 
kapcsolatban 1 hiánypótlás került kiküldésre.

A 2019. február 26-án megtartott Helyi Bíráló Bizottság ülésén a HBB tagsága a 2018. április 30-ai 
szakaszzárásig rangsorolt támogatási kérelmek alsó pontszámának 52 pontban való 
meghatározásáról döntött ez alapján 7 db támogatási kérelem került támogatásra a rendelkezésre 
álló 20 000 000 Ft keretösszegből összesen 3 270 907 Ft forráslekötéssel.

A 2019. június 27-én megtartott Helyi Bíráló Bizottság ülésén a HBB tagsága a 2018. augusztus 
31.-ei és a 2018. december 31.-ei szakaszzárásig rangsorolt támogatási kérelmek alsó 
pontszámának 51 pontban való meghatározásáról döntött ez alapján 12 db támogatási kérelem 
került támogatásra összesen 5 925 718 Ft forráslekötéssel.

1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont 
megjelölésével.

Heti rendszerességgel lehetőséget biztosítottunk a sümegi irodánkban tagjaink részére 
kiscsoportos LEADER pályázati tájékoztatóra, ahol pályázóink konkrét kérdésekkel fordulhattak 
hozzánk a felhívásokkal kapcsolatban.

• 2019. február 6. - Halimba - LEADER általános pályázati tájékoztató, valamint a 
„Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” 
című projekttel egybekötött tájékoztató fórum

• 2019. február 26. -  Sümeg -  Helyi Bíráló Bizottság ülése, Elnökségi ülés
• 2019. április 30. -  Balatonakali -  LEADER tájékoztató fórum
• 2019. május 21. -  Balatonakali -  Elnökségi ülés, Közgyűlés
• 2019. június 19. -  Sümeg -  LEADER tájékoztató fórum
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2019. június 27. -  Sümeg -  Helyi Bíráló Bizottság ülése, Elnökségi ülés
• 2019. szeptember 18. -  Sümeg -  Helyi Bíráló Bizottság ülés, Elnökségi ülés
• 2019. november 19. -  Halimba -  tájékoztató fórum a LEADER változásbejelentésröl és 

kifizetési kérelmekről
• 2019. november 26. -  Sümeg -  Ünnepi évzáró taggyűlés

2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! 
(minimum 3000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.

Animációs tevékenységeink közé tartozott a közösségi megjelenések szervezései, amelyek során 
a fő célunk a társadalmi, közösségi jellegű aktivitás erősítése és a vidékfejlesztési tevékenység 
népszerűsítése Ilyen program volt:

• 2019. február 9-én Nemesvámoson megrendezett VII. Vámosi Lencse- és Hurka fesztivál.
• 2019. június 15.-én Gyepükajánban megrendezett Kistérségi nap
• 2019. július 19-28. -  Kapolcs -  Éltető Völgy -  Művészetek Völgye Fesztivál
• 2019. szeptember 21. -  Ajka -  „Együttélésben" Generációk és kultúrák együttléte Családi 

nap a művészet és a vidéki értékek jegyében
• 2019. szeptember 21. -  Nemesvámos -  Nemesvámosi Vásári Vígasságok
• 2019. szeptember 26-29. -  Budapest - Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Kiállítás és Vásár
• 2019. november 8-10. -  Veszprém -  Bakony Expo

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

Általános tájékoztatást tartottunk az ÉLTETŐ tevékenységéről, fő projektjeiről, a pályázati 
lehetőségekről, helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítéséről, a települési/térségi 
életminőség javításáról.

• 2019. március 29 Mecsek Zöldút tanulmányút Sümeg-Halimba-Ukk-Sümegprága településeket 
érintve és bemutatva az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület tevékenységét

• 2019. június 19. Sümeg
• 2019. június 20. Devecser
• 2019. július 19-28. -  Kapolcs -  Éltető Völgy -  Művészetek Völgye Fesztivál
• 2019. szeptember 4. -  Sümeg -  Tanulmányút a Balatoni Helyi Termék Fejlesztő műhely 

LEADER együttműködési projekt keretében

Európai Unió
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• 2019. szeptember 27. -  Sümeg - Vidékfejlesztési Program keretein belül elért eredményeinek 
népszerűsítésére rendezett konferencia

• 2019. október 21. -  Ukk -  Nemesvámos -  Barnag -  „Kistermelők a diverzifikáció útján” 
tanulmányút a NAK szervezésében

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

Az Egyesület egy irodában, Sümegen, a Váralja u. 6. szám alatt látja el a Helyi Fejlesztési Stratégia 
megvalósításával kapcsolatos tevékenységét.

A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítására a beszámolási időszakban 4 főállású munkatárs 40- 
40 órás munkaviszonyban van alkalmazva.

Harta Annamária, munkaszervezet-vezető, Orbánné Polgár Zsanett és Baranyi Katalin 
projektkoordinátor bére a LEADER működési költség keretből kerül finanszírozásra.
2018. október 15-étől Molnár Henriett bére és járulékköltségei a munkaügyi közfoglalkoztatási 
támogatási program keretében került finanszírozásra 2019. február 28-áig. 2019. április 1-től Molnár 
Henriett bér és a járulékköltségei a TOP-5.1.2-15/16 Helyi foglalkoztatási együttműködések 
elnevezésű munkaerőpiaci program keretében került finanszírozásra 2019. november 30-ig. Ezt 
követően a LEADER működési költség keretből kerül finanszírozásra.

Munkaidejük hétfőtöl-péntekig 8-16 óra. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig: 9-15 óra között.

2.4. Egyéb.

Az animációs és működési tevékenységek hatékonyságának, színvonalának javítása érdekében a 
beszámolási időszak alatt számos a HFS megvalósításához kapcsolódó tevékenység valósult meg:

• Kiemelt figyelmet fordítunk az egyesületi kommunikációra:
c FB oldalunkon aktív közösségi bevonásra törekszünk, hogy minél többen kövessék 

nyomon tevékenységünket
o Stratégiai jellegű szakmai partnerségek erősítésére törekszünk, hogy a lecsökkent 

működési és fejlesztési forrásból eredő tevékenységi terület csökkentést a szakmai 
kapacitás ilyen irányú fejlesztésével növeljük

o hírlevelet jelentetünk meg 2-3 hetente, amelyben naprakész információkat 
szolgáltatunk a térség szereplői számára 

o a hírlevelek hírei honlapjainkon mindenki számára elérhetőek
o a hírlevelek híreit megosztjuk FB oldalunkon is annak érdekében, hogy minél szélesebb 

körben tudjunk kommunikálni a térség szereplőivel 
o vidékfejlesztési munkánk népszerűsítését szakmai aloldalakon is folytatjuk és olyan 

helyeken is, ahol helyi termékeket lehet vásárolni.
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A beszámolási időszakban az alábbi tevekénységeinkhez kapcsolódó eseményeken, 
rendezvényeken vettünk részt:

• 2019. január 10. -  Balatonföldvár -  Balatoni Turizmus Szövetség munkamegbeszélés
• 2019. január 16. -  Úrkút -  HFS tanácsadás Vágfalvi Norbert
• 2019. január 18. -  Sümeg -  „Együtt könnyebb” kerekasztal beszélgetés
• 2019. január 23. -  Balatonfüred -  HFS tanácsadás Ánizsmag Kft.
• 2019. február 1 1 .-  Fertőszéplak -  Országos Vidék Minősége védjegy megbeszélés
• 2019. február 18. -  Tagyon -  l-CON Project egyeztető megbeszélés
• 2019. február 20. -  Vászoly -  HFS tanácsadás Fekete Szilveszter
• 2019. február 25. -  Lovas -  HFS tanácsadás Lovas Cafe
• 2019. március 5. -  Veszprém -  Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő 

Részvénytárság közgyűlés
• 2019. március 8. -  Nemesvámos -  HFS tanácsadás Biogoid Natúr Kft.
• 2019. március 12. -  Sümeg -  Települési Értéktár Bizottság alakuló ülése
• 2019. március 22. -  Nemeshany -  „Együtt könnyebb” Programzáró rendezvény
• 2019. március 25. -  Pula -  HFS tanácsadás Vers Zsófia
• 2019. április 1. -  Sümegprága -  HFS tanácsadás Simon Ferencné
• 2019. április 3. -  Kecskemét -  LEADER szakmai felkészítő rendezvény
• 2019. április 4. -  Pécsely -  HFS tanácsadás Fiasné Darai Mariann, Vass Csaba
• 2019. április 7. -  Pula Kráter” Geológiai Kőpark és Tanösvény ünnepélyes átadója
• 2019. április 8-11.-Görögország, Patras -  Tanulmányút, Rural SMEs 7th MEETING
• 2019. április 11. -  Nagyvázsony -  HFS tanácsadás Dénes Ildikó
• 2019. április 24. -  Alsópere -  Csapatépítő program turisztikai szervezetekkel
• 2019. április 27. -  Taliándörögd -  III. Taliándörögdi Értékek Ünnepe
• 2019. április 29. -  Veszprém -  SECAP tájékoztató nap
• 2019. május 7. -  Zirc -  Magyar Vidék Minősége Egyesület közgyűlés
• 2019. május 8. -  Vászoly -  HFS tanácsadás Fekete Szilveszter
• 2019. május 13. -  Barnag -  HFS tanácsadás Barnagi Nagycsaládosok Egyesülete
• 2019. május 20. -  Gyenesdiás -  Balatoni Turizmus Szövetség közgyűlés
• 2019. május 20. -  Taliándörögd -  Egyeztető megbeszélés Éltető Helyi Fejlesztési 

Stratégiája -  Ifjúsági rész
• 2019. május 23-25. -  Kiscsősz -  Asszertív kommunikációs képzés
• 2019. május 29. -  Sümeg -  „Helyi foglalkoztatási együttműködések Sümeg és Devecser 

járásokban” című projekt keretében megrendezett szakmai konferencia
• 2019. május 30. -  Balatoncsicsó -  Egyeztető megbeszélés Schumacher Zsolt 

webfej lesztővel
• 2019. május 30. -  Balatonakali -  Egyeztető megbeszélés Ladányi János Videográfia Bt.

vezetőjével

MAGYAROFvSZAG
kormánya
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2019. május 31. -  Veszprém -  EKF közgyűlés 
2019. május 31. -  Halimba -  Csarnokátadó ünnepség
2019. június 3-4. -  Lakitelek - Országos Vidékfejlesztési Nap és LEADER Konferencia 
2019. június 5. -  Zirc -  Egyeztető megbeszélés Vidék Minősége Egyesület 
2019. június 6. -  Sümegprága -  Fazekas Találkozó
2019. június 12. -Tagyon, Aszófő - "Levendula Napok a Dörgicse Levendula Majorban" 
című kiadványok kiszállítása tagoknak
2019. június 18. -  Halimba -  Hungárián Table Top Kft. Egyeztető megbeszélés
2019. június 28. -  Balatoncsicsó -  HFS tanácsadás Zámori Eszter
2019. július 3. -  Velence -  Közép-Dunántúli Régió régiós szakmai értekezlete
2019. július 4. -  Nagyvázsony -  HFS tanácsadás Dénes Ildikó (Nagyvázsonyi Gyümölcs
Kertészet)
2019. július 8. -  Tagyon -  HFS tanácsadás Tagyon Birtok Kft.
2019. július 8. -  Aszófö -  HFS tanácsadás Nagyi Kertje Teaház
2019. július 15.-16. -  Magyar-Kolumbiai Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. szervezésével
tanulmányút a működési területünkön
2019. július 18. -  Kapolcs -  Stábülés
2019. szeptember 23. -  Veszprém -  Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrár- és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály -  képzés a változás bejelentések - mérföldkő - 
kezelésével kapcsolatban
2019. augusztus 16-17. -  Erdély -  Tanulmányút Dél-Nyugat Szatmári Helyi Akciócsoport 
és Szatmár környéki Helyi Akciócsoportnál
2019. augusztus 21. -  Balatoncsicsó -  Helyszíni szemle - Vidék Minősége Védjegy 
igényre Zámori Eszternél
2019. augusztus 26. -  Nagyvázsony-Tagyon-Aszófő -  Helyszíni szemle Vidék Minősége 
Védjegy igényre (Dénes Ildikó, Tagyon Birtok Kft., Nagyi Kertje Teaház)
2019. augusztus 27. -  Halimba -  Helyszíni szemle - Vidék Minősége Védjegy igényre 
Hungárián Table Top Kft-nél
2019. augusztus 27. -  Veszprém-Veszprém-Balaton 2023. Zrt. Felügyelő bizottsági ülés 
2019. augusztus 30. -  Barnag-Balatonfüred-Örvényes-Vászoly -  ÉLTETŐ pontok

2019. augusztus 31. -  Sümeg, VÁRZENE és MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 
2019. szeptember 3. -  Veszprém -  EKF 2023 Közgyűlés
2019. szeptember 3. -  Veszprém - „CIVIL INFO -  NEA 2020” pályázati tájékoztató fórum 
2019. szeptember 10. -  Veszprém -  Egyeztető megbeszélés karácsonyi vásárról a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál 
2019. szeptember 16. -  Balatonakali -  Védjegytanács ülés
2019. szeptember 17. -  Sümeg -  egyeztetés dr. Gallyas Igor kommunikációs szakértővel 
2019. szeptember 20. -  Nemesvámos -  Agrárlogisztikai központ, Vásártér és Hütöház, 
valamint a Mezőgazdasági (külterületi) utak átadó ünnepsége

ellenőrzése
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• 2019. szeptember 23. -  Balatoncsicsó -  Kerekasztal beszélgetés -  Hogyan tovább a helyi 
fejlesztésben?

• 2019. október 12. -  Kapolcs -  Kapolcsi Állat- és Gépbemutató Vásár
• 2019. október 18. -  Balatonakali -  Tanulmányút a SZÍE-Tájépítészeti kar hallgatóival
• 2019. október 8. -  Zalaszentgrót -  Helyi Termék Műhely -  mühelytalálkozó a Zala 

Termálvölgye LEADER Egyesületnél a „Balatoni Helyi Termék Fejlesztő Műhely” nyertes 
pályázat keretében

• 2019. október 21. -  Ukk -  Nemesvámos -  Barnag -  „Kistermelők a diverzifikáció útján” 
tanulmányút a NAK szervezésében

• 2019. október 24. -  Sümeg -  Civilek az emlékházban
• 2019. november 5. -  Halimba -  Műhelymunka - kommunikáció, brandépítés, közösségi 

média hatékony használata
• 2019. november 21. -  Adony -  Közép-Dunántúli Régió régiós értekezlete
• 2019. november 29. -  Balatonalmádi -  Workshop - Helyi termékfejlesztés lehetőségei a 

Balatonon
• 2019. december 13. -  Nemesvámos -  Ünnepi évzáró rendezvény
• 2019. december 16. -  Budapest - Egyeztető megbeszélés Oszkó-Jakab Natáliával - 

Művészetek Völgye Éltető Völgy 2020
• 2019. december 19. -  Sümeg -  Nők a munkahelyeken, atipikus foglalkoztatási formák

3. Indikátorok

Mutató megnevezése Vállalt indikátor 
száma

2019 évben 
teljesült indikátor

1. Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma 2 fő 4 fő

2. Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda 1 db 1 db

3. A helyi felhívások keretében támogatott 
projektek által létrehozott munkahelyek száma 5 db 21 db

Eltérés esetén indoklás: 2019-ben a dolgozói átlaglétszám 4 fő. A növekedés annak köszönhető, hogy 
a TOP-5.1.2-15/16 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci programban 
további egy fő alkalmazását segítette elő. 2019-ben megkezdődött a támogatott LEADER projektek 
megvalósítása. Az eddig megvalósított projektek eredményeként 21 fő a létrehozott munkahelyek 
száma.A 2. pont esetében a tervezetthez képest eltérés nincs.
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4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség

1. IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
száma -  2019 év 4 db

2. IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások 
keretösszege -  2019 év 494 597 491,-F t

3. Megjelentetett helyi felhívások száma -  2019 év 0 db

4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege- 2019 év 0 Ft

5. Kötelezettségvállalás keretösszege -  2019 év 0 Ft

Eltérés esetén indoklás: A tervezetthez képest eltérés nincs. 2019-ben új felhívásunk nem jelent meg, 
a meglévő felhívások módosítása történt. Ebben az évben továbbra is a 2017 év végén megjelentekre 
történt a támogatási kérelmek beérkezése.

5. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

2019 évre tervezett 
összeg

2019 évben 
felhasznált összeg1

Teljesülés aránya
_ _  (%) __

Működési költségek 17 18 105%

Animációs költségek 2 2 100%

Egyéb tervezett 
bevételek2 1 4 400%

Összesen 20 24 120%

Eltérés esetén indoklás: a működési költségek növekedését az előző évek megtakarítása tette lehetővé. 
Nőtt a foglalkoztatottak száma, illetve növekedtek a bérek a piaci viszonyokhoz. Az egyéb tervezett 
bevételek növekedését a nagyszámú tagság által befizetett tagdíjbevétel adja.

Kelt.: Sümeg, 2020. március 24.

1 Az adott évben a HACS által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).
2 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.
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