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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

2012 

Munkaszervezet felépítése: Jelenleg a munkaszervezetnél öt fődolgozik. A pályázatkezelést 

fő feladatként két fő munkatárs látja el, egy munkatárs elsődleges feladata a szakmai munka 

segítése – véleményezés, szakmai anyagok készítése, stb. - egy fő a gazdasági ügyekért felel, 

a munkaszervezet vezető pedig a szakmai munka irányítását végzi. 

Munkaszervezet irodája: Az iroda ez évben megint költözött, jelenleg az ózdi Térségi 

Inkubátorház harmadik emeletén (308 – 309szoba) található. 

Munkaszervezet feladata és ellenőrzése:  

 HACS/munkaszervezet munkájának ellenőrzése: teljesítésigazolás alapján – 

mindezidáig 100% 

A szakmai munka ellenőrzése továbbra is két részből tevődik össze: 

o A Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóság a szakmai munkát az általa 

kiadott havi munkaterv alapján 3 havonta ellenőrzi: a teljesítésigazolás 60%-a 

o A pályázatokkal kapcsolatos ellenőrzési – akkreditációs feladatok – MVH 

ellenőrzi: a teljesítésigazolás 40%  

Kifizetések: részletes beszámoló a könyvvizsgálói jelentésben 

MVH helyszíni ellenőrzése a HACS munkaszervezeténél: április 17-én volt, rendben 

találtak mindent. 

 HACS/munkaszervezet szakmai munkája: 

o III. tengely keretén belül – turisztikai tevékenységek ösztönzése, 

mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, falumegújítás, vidéki örökség – 

meghirdetett jogcímekre összesen 41 db pályázat érkezett be: 

 2012 májusában került meghirdetésre a mikrovállalkozások létrehozása 

és fejlesztése jogcímre a pályázati felhívás, melyre 12 db pályázat 
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érkezett be összesen és végül 8 pályázat került elfogadásra, összegben 

pedig 187 271 098, - Ft került lekötésre 

 2012 júniusában került meghirdetésre a turisztikai tevékenységek 

ösztönzése jogcímre a pályázati felhívás, melyre 11 db pályázatot 

nyújtottak be, végül 5 db pályázat nyert, melyekre összesen 

150 148 078,- Ft került lekötésre 

 A két jogcímre összesen: 337 419 451, - Ft került kiosztásra az eredeti 

282 674 038,- Ft helyett, azaz a Vidékfejlesztési Minisztérium 

kérelmünkre további 54 745 413,- Ft plusz forrást biztosított 

 A falumegújítás jogcímre összesen 17 db pályázat, a vidéki örökség 

jogcímre pedig 1 db pályázat érkezett be háromszáz-millió Ft-ot 

meghaladó értékben. Részünkről a pályázatkezelés befejeződött, a 

kérelmek központi felülvizsgálaton vannak. 

A LEADER térségünkben III tengely pályázataira ebben az évben közel 670 millió Ft áll 

rendelkezésre. 

LEADER Program – IV tengely - ugyan 2013-ban kerül újra megnyitásra, mely először a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kezdődött. A rendelkezésre álló 

keretösszeg – jelenlegi információink szerint – 264 907 183,- Ft. Az előkészítő munka 

során 55 projektötlet került benyújtásra.  

Összegezve: A LEADER térségben ebben az évben közel 1 milliárd Ft pályázati pénz áll 

rendelkezésre.  

Jelenlegi információink alapján várható, hogy a 2007-2013 közötti időszakra a LEADER 

térségünk számára rendelkezésre álló támogatási összeg lekötésre kerül.  

A projektek megvalósulása a kifizetések alapján: 

 I. LEADER körben 19 nyertes pályázatból kettő visszavonásra került, egy pályázat 

kifizetési kérelmét elutasították. 

 II. LEADER körben 24 kisértékű pályázat mellett 1 rendezvényre (Négy Évszak 

keretében a Tél a Hangony-völgyében), illetve 6 beruházásra (2 mintafarm 

rendszerközpont, 1 helyi termék előállítása, 2 tájvédelmi központ, Barkóház) 

vonatkozó pályázat nyert.   
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 II. LEADER körben kisértékű projektek esetén két ügyfél visszavonta a pályázatát, 

egy darab kifizetési kérelme elutasításra került, egy pedig részben valósította meg, a 

többi mind kifizetésre került. 

 Nagy beruházási pályázatok ebben az évben, illetve a következő év elején kerülnek 

befejezésre. 

  Jelenleg a beadott pályázatok nagy része - az országos átlaggal ellentétben -

megvalósításra kerülnek, azaz nem jellemző a pályázatok visszavonása. 

Nemzetközi pályázat: Terveink szerint június végére – az erdélyi, az olasz, angol és a magyar 

partnerekkel való egyeztetés alapján – készül el a megvalósíthatósági tanulmány, melyet 

először a közgyűlésnek kell elfogadnia, majd az IH Bíráló Bizottságának pozitív döntése 

alapján az MVH-nak kell benyújtania a pályázatot. A megvalósítás időpontjaként a jövő év 

első felét jelöltük meg.  

2014-2020 tervezési időszakra való felkészülés. A tervezést a Nemzetgazdasági Minisztérium 

fogja össze, melyben részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium is. Jelenleg nem áll 

rendelkezésünkre bővebb információ. 

Ózd, 2013. május 9. 

 

 

 

 Készítette:  

Farkas Éva 

 

 

 


