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Szakmai beszámoló 

2015 

 

A munkaszervezet felépítése: a munkaszervezetnél 2015 augusztus végéig három fő, 

szemptembertől két fő dolgozik. Egy fő munkaszervezet vezető a szakmai irányításért felel, egy fő 

gazdasági vezető az Egyesület és a napi működés pénzügyi feltételeit felügyeli. 

A munkaszervezet feladata és ellenőrzése: 

A munkaszervezet teljesítményét 2015 októberéig az irányító Hatóság 60 %-ban, a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40 %-ban értékelte. A tíz hónap vonatkozásában a 

teljesítési igazolás minden esetben 100 %-os volt.  

2015 októberében az MVH a munkaszervezetnél helyszíni szemlét végzett a működésre 

vonatkozóan, melynek során mindent rendben talált. 

Októbertől véget ért a 2007-2013 időszakra vonatkozó működési finanszírozás. A 2015 november 

és december hónapokat a VP -19.1-15 kódszámú, Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének 

támogatása elnevezésű, megnyert pályázat összegéből finanszírozzuk. 

 

HACS/munkaszervezet szakmai munkája 

Pályázatokkal kapcsolatos akkreditációs feladatok: 

 a munkaszervezet 1 db EMVA Turisztika TK5 kérelem újraügyintézését végezte el; 

 a munkaszervezet 1 db EMVA LEADER esemény szemlét végzett. 

 



 

  
 

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 

3655 Hét, Kossuth út 76. Tel: 48/437401 
Iroda: 3600 Ózd Jászi Oszkár út 3. Tel/fax: 48/473172 

 

 
 

 

 

 
 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa 

 

Szakmai képzések: 

A munkaszervezet részt vett 

 februárban az EMVA LEADER Térségek közötti együttműködés keretében megvalósult 

lovasturisztikai szolgáltatásfejlesztés projekthez kapcsolódó turisztikai portál 

használatának használatáról; 

 júniusban a Citizens Foundatoin Alapítvány által szervezett képzésen a közösségi 

szerepvállalásról; 

 novemberben a Közösségfejlesztők Egyesülete által tartott háromnapos képzésen, melynek 

témája a közösségi tervezés volt; 

 Mezőkeresztesen, szeptember 30-án megrendezett műhelynapon, ahol a HFS tervezéséről 

kapott képzést az IH és a Lechner Tudásközpont munkatársaitól. 

 

Fórumok. 

A munkaszervezet 2015-ben nyolc fórumot szervezett, melyek fő témái a 2007-2013-as időszak 

tapasztalatai és a 2014-2020-as időszak tervei voltak. Általánosságban elmondható, hogy a 

fórumokon sikerült aktív párbeszédet kialakítani az érdeklődőkkel az egyoldalú tájékoztatás 

helyett. 

Együttműködések: 

Egyesületünk júliusban együttműködési megállapodást kötött a dialóg Egyesülettel „Közösségi 

tervezési modellek Borsod-Abaúj Zemplén Megyében” címmel. Az Egyesület munkatársai 

jelentős segítséget nyújtottak a Helyi Fejlesztési Stratégia közösségi tervezésében. 
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A szakmai munkához kapcsolódóan a munkaszervezet több térségi és országos konferencián 

vett részt, többek között: 

- február 12-én, a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség által Sárospatakon szervezett 

régiós értekezleten; 

- február 25-én, az egészfejlesztési szakmai hálózat létrehozásához kapcsolódó 

rendezvényen; 

- március 6-án, az Abaúj LEADER Egyesület által Forrón szervezett régiós értekezleten; 

- március 27-én, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület által szervezett régiós értekezleten, 

Edelényben; 

- a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások és önkormányzatok valamint civil 

szervezetek számára „Pályázatok naprakészen - Széchenyi 2020” című tájékoztató 

konferencián május 13-án; 

- a Vidékfejlesztés sarokkövei Borsodban elnevezésű konferencián, június 11-én; 

- a Nemzeti Agrárkamara megyei szervezetével történt egyeztetésen június 23-án; 

- július 18-án a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága  által 

szervezett plenáris képzésen; 

- az Abaúj LEADER Egyesület által augusztus 27-én, Hernádvécsére szervezett 

konferencián és régiós értekezleten; 

- az országos IKSZT napon, szeptember 25-én; 

- szeptember 29-én, a Hortobágyi LEADER HACS által szervezett a 2007-2013-as 

időszakot lezáró, nemzetközi partnerek részvételével zajló konferencián, 

Balmazújvárosban; 

- Mezőkeresztesen, szeptember 30-án megrendezett műhelynapon, ahol a HFS tervezéséről 

kapott képzést az IH és a Lechner Tudásközpont munkatársaitól. 

 

Vidékfejlesztéshez kapcsolódó felmérés: 

Egyesületünk 2015. szeptember 28. és november 15. között szerződés alapján 58 db középület 

energetikai felmérését végezte el a térség 17 településén, és 35 db interjút készített 

szakemberekkel a megújuló energia témakörében. A felmérés célja a fűtési energiaigény és a 

biomassza, geotermikus energia felhasználásához szükséges beruházási volumen 

nagyságrendjének meghatározása volt. 
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Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 

 

- A munkaszervezet az elnökség javaslatára már 2014 novemberétől gyűjti a térsgében a 

projekt ötleteket. 2016 januárig 140 ötlet érkezett be közel 6 milliárd forint értékben. 

- Szeptember 25-én a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért felelős 

Államtitkársága mint Irányító Hatóság jóváhagyta illetékességi területünket, amely 

azonos a 2008 óta érvényes 30 településsel. 

 

- 2015. októberétől elkezdődött a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése: 

 helyzetfelmérés történt a HACS saját adatbázisa és a statisztikai adatokat 

szolgáltató portálok használatával; 

 a november 17-i közgyűlésen a tagság megválasztotta a Tervezői Csoport tagjait; 

 fórumok szervezése történt a közösségi tervezés jegyében; 

 tervezői csoport ülések: a fórumok eredményei és a beérkezett projektötletek 

értékelése; 

 a tervezői csoport meghatározta a helyzetfelmérés, a fórumok eredményei, az 

Irányító Hatóság útmutatásai és a beérkezett projektötletek alapján az 

intézkedéseket; 

 a január 28-i közgyűlésen a tagság elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét; 

 április 19-én érkezett meg az Irányító Hatóságtól a módosítási javaslatok listája; 

 két tervezői csoport ülést követően a végleges helyi Fejlesztési Stratégia 

meghatározása. 

 

Ózd, 2016. május 17. 

 

Készítette: Patakiné Balázs Anikó 

                  mb. munkaszervezet vezető 

 

 

 

 


