
NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 

2020. január 01 - március 31. 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.

A helyi felhívások 2017. év végén jelentek meg, a beszámolói időszak alatt a meghirdetésre kerülő 
négy helyi felhívás esetében az alábbi korrigálásra, módosításra volt szükség:

Egyesületünknél 4 db felhívás került kiírásra, új felhívást nem jelentettük meg. Mindegyik 
felhívásunk 2019. október végével lezárult. A fejlesztési növekményt és a támogatási igények általi 
költségátcsoportosítás szükségessé tette a módosítást.

2020. február 28-án az Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve 
kínálatfejlesztési, -bővítési fejlesztések, tevékenységek támogatása (VP6-19.2.1.-28-1-17)
című felhívás esetében a rendelkezésre álló forrás 299 597 491,- Ft-ról 311 243 589,- Ft-ra 
emelését kértük az IH-tól. A keretösszeg emelést a felmerülő ügyféligények indokolták. Erre a 
felhívásra kértünk átcsoportosítani az IH által megadott fejlesztési növekményből 3 748 210,- Ft-ot, 
illetve továbbá 94 513,- Ft-ot az Együttműködésekre alapozó mikrotérségi jellegű szakmai 
kapacitás, informatikai háttér és közösségi marketing tevékenységek támogatása VP6-19.2.1.-28- 
3-17 felhívásból, 7 803 375,- Ft, -ot a VP6-19.2.1.-28-4-17 felhívásból. A felhívás módosítása IH 
egyeztetés alatt van.

A 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) című felhívás esetében a rendelkezésre álló forrás 70 000 000,- Ft ról 
85 000 000 Ft-ra emelését kértük. A keretösszeg emelést a felmerülő ügyféligények indokolták. Erre 
a felhívásra kértünk átcsoportosítani 15 000 000,- Ft-ot az IH által megadott fejlesztési 
növekményből. A felhívás módosítása 2020.03.04-én megtörtént.

Az Együttműködésekre alapozó mikrotérségi jellegű szakmai kapacitás, informatikai háttér 
és közösségi marketing tevékenységek támogatása (VP6-19.2.1.-28-3-17) című felhívás
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esetében a rendelkezésre álló forrás 105 000 000,- Ft ról 104 905 487 Ft-ra csökkentését kértük a 
forráslekötések alapján. A felhívás módosítása IH egyeztetés alatt van.

Az Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása címmel (VP6-19.2.1.-28-4-17) című 
felhívás esetében a rendelkezésre álló forrás 20 000 000,- Ft ról 12 196 625,- Ft-ra csökkentését 
kértük a forráslekötések alapján. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 1 - 40 db 
csökkentését kértük 1-20 db-ra a beérkezett támogatási igények alapján. A felhívás módosítása IH 
egyeztetés alatt van.

Emellett felhívásainkban szereplő indikátorok is felülvizsgálatra kerültek, amellyel kapcsolatban 2 
db felhívásunkat érinti módosítás.

A VP6-19.2.1.-28-3-17 felhívás esetében a „Minősítéssel rendelkező védjegyesek száma": 120 db 
csökkentését kértük 100 db-ra, a csökkenést a védjegyesek számnak időközbeni redukációja 
indokolja.

A VP6-19.2.1.-28-4-17 felhívás esetében a „Rendezvények, műhelymunka, látóút, promóciók 
száma”: 100 db csökkentését kértük 20 db-ra, a „Balaton-felvidék online népszerűsítését célzó 
akciók száma”: 50 db csökkentését 10 db-ra. Az adott felhívás az eredetileg tervezetthez képest 
kevésbé volt népszerű. Jóval kevesebb projekt fog megvalósulni, ami a betervezett indikátorok 
csökkentését indokolja.

Felhívásaink esetében az egyes felhívások mellékletét képező jogkövetkezmények módosítását 
kértük 2020. március 11-én az IH-tól, mert a beérkezett támogatási kérelmek száma, a hosszú 
ügyintézési határidő, valamint a projektek sikeres megvalósítása szükségessé teszi a 
jogkövetkezményekben előirt szankciók csökkentését. A módosítássokkal kapcsolatban még 
egyeztetés folyik az IH-val.

I 2017. október 31-én jelent meg az 1. gazdaságfejlesztés tárgyú felhívásunk az

fejlesztések, tevékenységek támogatása (VP6-19.2.1.-28-1-17) címmel, majd kisebb
módosításokat követően a végleges felhívás 2017. december 29-ével lett hatályos.

A helyi felhívásra a beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatban 23 hiánypótlás és 16 
hiánypótlás kiegészítés került kiküldésre, 4 kérelem került visszavonásra. A támogatott kérelmekkel 
kapcsolatban 18 változás bejelentés érkezett be, melyekkel kapcsolatban 12 hiánypótlás került 
kiküldésre.

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)
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A helyi felhívásra a beérkezett támogatási kérelmekkel kapcsolatban 7 hiánypótlás és 5 hiánypótlás 
kiegészítés került kiküldésre, 2 kérelem került visszavonásra. A támogatott kérelmekkel 
kapcsolatban 3 változás bejelentés érkezett be, melyekkel kapcsolatban 1 hiánypótlás került 
kiküldésre.

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 a támogatott kérelmekkel kapcsolatban 1 változás 
bejelentés érkezett be, melyekkel kapcsolatban 1 hiánypótlás került kiküldésre.

IV. Együttműködéseket segítő rendezvények támogatása címmel (VP6-19.2.1.-28-4-17)

A helyi felhívásra a beszámolói időszakban nem érkezett be kérelem, mert a kérelmek benyújtására 
a 2019. június 8-ai szakaszzárásig volt lehetőség. A felhívásra eddig beérkezett támogatási 
kérelmekkel kapcsolatban 1 hiánypótlás kiegészítés került kiküldésre, 1 kérelem került 
visszavonásra. A támogatott kérelmekkel kapcsolatban 5 változás bejelentés érkezett be, melyekkel 
kapcsolatban 1 hiánypótlás került kiküldésre.

1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos 
információk.

A beszámolói időszakban HBB ülés megtartására nem került sor, ezért ebben a negyedévben 
nem történt forráslekötés.

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

Ssz. Eredménymutató (indikátor) 
megnevezése (mértékegység)

HACS
által

vállalt
célérté

k

Negyedév végéig

kedvezményezette 
k által vállalt érték 

(TO szerint)

ténylegese
n

megvalósul 
t érték

1. Minősítési rendszer felülvizsgálata (alkalom) 1 1 0

1. Minősítéssel rendelkező védjegyesek 
száma (fő) 120 120 0

1. Létrehozott munkahelyek száma (FTE) 4 16 4

1. Védjegyes termelők beruházási projektjei 
által munkahelyek stabilizálása (fő) 20 91 43,5

1. Együttműködések száma a projektek 
megvalósulása alatt (db) 150 369 108
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1. Védjegyes termékeket értékesítő helyek 
száma a beruházásipályázatok által (db) 4 31 8

1. Minősítések száma (új és felülvizsgálati) 
(db) 80 85 0

1. „saját márkás” termékek száma (db) 4 33 7

2. Éltető hálózati turisztikai kínálatban szereplő 
szervezetek száma (szervezet) 80 80 0

2. Létrehozott munkahelyek száma (FTE) 1 8 0

2. Beruházási projektek által munkahelyek 
stabilizálása (db) 20 35 1

2. Együttműködések száma a projektek 
megvalósulása alatt (db) 50 230 6

2. Turisztikai ajánlók, ajánlások (db) 72 248 22

2. Új vagy újragondolt túraútvonalak (db) 20 20 0

2. Túraútvonalak fejlesztése (db) 20 59 4

3. Kialakított, felújított ifjúsági jellegű közösségi 
tér (db) 5 12 2

3.
A fiatalok helyi foglalkoztatásának növelését 
segítő vállalkozói inkubátorhálózatba bevont 
fiatalok száma (fő)

20 20 0

3.

Lebonyolított ifjúsági
rendezvény/műhelymunka/látóútrésztvevőin 
ek száma (fő)

250 2195 1403

4. Kialakított, felújított ifjúsági, közösségi-, 
vidékfejlesztési bázis (db) 5 15 2

4. Kialakított, felújított közösségi tér száma (db) 12 20 0

4. Létrehozott munkahelyek száma (FTE) 1 4 0

4. Megtartott, stabilizált munkahelyek száma 
(FTE) 8 261 0

4. Együttműködések száma a projektek 
megvalósítása alatt (db) 100 255 95

Rendezvények, műhelymunka, 
látóútpromóciók száma (db) 200 527 9

Balaton-felvidék online népszerűsítését 
célzóakciók, lehetőségek száma (db) 200 414 5

Szervezetek, vállalkozások, természetes 
személyek által igénybevett tanácsadás, 
szakértői konzultációk, mentori találkozók 
óraszáma

150 522 0
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Specifikus célok:
1. A helyben előállított termékek és szolgáltatások ismertségének, értékesítésének javulása a 

Vidék Minősége -Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer erősítésével
2. Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat színvonalának és összehangolásának erősödése
3. Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése
4. Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a közösségi tevékenységek ösztönzése és 

feltételeinek megteremtése révén
5. Átfogóan az összes specifikus célt érinti

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

• 2020. február 20. -  Halimba -  tájékoztató fórum a LEADER változásbejelentésről és kifizetési
kérelmekről

1.5. Egyéb.

Folyamatos tájékoztatást adtunk tagjainknak személyesen, e-mailben és telefonon keresztül. Ezen 
egyeztetések a megjelent helyi felhívásokkal kapcsolatos aktuális témákat -  jelen időszakban a 
hiánypótlással és az elszámolással kapcsolatos kérdéseket - érintették, azaz a védjegy, turisztikai, 
ifjúsági, közösségaktivizálási és társadalmi integráció területén voltak jellemzőek.

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.

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:

• 2020. február 8. -  Nemesvámos -  Lencse és Flurkafesztivál

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

• 2020. január 31. -  Balatonalmádi-Vörösberény -  Helyi termékfejlesztés a Balatonon
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2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A beszámolási időszakban 4 fő volt a dolgozói átlaglétszám.

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.

2020. januártól az Egyesület a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos 
tevékenységét Sümeg szomszédságában lévő településen, Ukkon látja el a település 
önkormányzata által biztosított épületrészben, egészen addig, míg a Sümeg Váralja utca 6. szám 
alatt lévő irodaépület felújítása zajlik.

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

Harta Annamária, munkaszervezet-vezető, Orbánné Polgár Zsanett, Baranyi Katalin és Molnár 
Henriett projektkoordinátor bére a LEADER működési költség keretből kerül finanszírozásra.

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

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az ország egész területére 
veszélyhelyzet kihirdetéséről rendelkezett. A Kormány legutóbb a 46/2020. (III. 16.) Korm. 
rendelettel megtiltotta -  a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül -  a 
rendezvény helyszínén tartózkodást, valamint több közösségi helyszín az ott foglalkoztatottak 
kivételével történő látogatása is tilos. A Korm. rendelet alapján nem biztosítható a HACS-ok, illetve 
a HBB részéről a személyes kommunikáció, javaslattétel és döntéshozatal, valamint a 
munkaszervezet irodájának nyitvatartása, és a személyes ügyintézés lehetősége.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a HACS munkaszervezete 2020. március 18-tól otthoni 
munkavégzés keretében látja el a feladatait. A munkatársak számára az ehhez szükséges tárgyi 
feltételek biztosítottak A munkaszervezet irodáját szükség esetén a munkatársak igénybe veszik 
(nyomtatás, szkennelés, egyéb irodai dokumentumok használata). Az ügyfélszolgálati tevékenység 
ellátását online (e-mail, online fórumok) és telefonos formában biztosítjuk. Erről tagjaink 
honlapunkon (https://eltetobalatonfelvidek.hu/taiekoztato/) és facebook oldalunkon is tájékoztattuk, 
valamint a HACS irodájánál is közzétettük.
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2.5. 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:

o 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, 
o a HFS hatékonyabb megvalósítása érdekében marketing stratégia tervet készítettünk 

el

A beszámolási időszakban az alábbi tevekénységeinkhez kapcsolódó eseményeken,
rendezvényeken vettünk részt:

• 2020.január 5. -  Sümeg -  Sümeg város napja
• 2020. január 15. -  Veszprém -  EKF 2023 közgyűlés
• 2020. február 17. -  Balatoncsicsó -  Magyar Vidék Minősége Egyesület közgyűlés
• 2020. február 21. -  Sümeg -  Hátszéllel még a hálózatépítés is könnyebb -  műhelymunka
• 2020. február 22. -  Megyer -  Pajta műhelymunka
• 2020. február 28. -  Veszprém -  EKF 2023 FEB ülés
• 2020. március 2. -  Veszprém -  EKF 2023 Közgyűlés

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, 
minimum 3000 -  maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti iv, 
valamint minimum 1 darab -  maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

A beszámolóban szereplő időszak során nem került rendezvény megtartásra.

MAGVA ROR5ZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európa Mezőgazdasági 
Vicíekfejjesztési Alap

A vidéki térségekbe beruházó Európái

7



Kelt.: Sümeg, 2020. április 3.

Készítette: Orbánné Polgár Zsanett projekt koordinátor, Harta Annamária munkaszervezet vezető 

Felelős vezető: Harta Annamária munkaszervezet vezető

dr. Rédei Zsolt -
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