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Szakmai beszámoló 2016 

 

 A munkaszervezet felépítése: a munkaszervezet létszáma 2016-ban két fő volt. 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: 2016-ban a munkaszervezet legfontosabb 

feladata a Helyi Fejlesztési Stratégia összeállítása volt a közösségi tervezés módszereivel. A 

tervezés 2016-ra eső főbb eseményei:  

 2016. január 13-án, Upponyban fórumot tartottunk a vállalkozói, önkormányzati és 

civil szféra számára; 

 2016. január 21-én, Arlóban fórumot tartottunk a társadalmi felzárkózás témakörben; 

 2016. április 30-ig a „Közösségi tervezési modellek Borsod- Abaúj- Zemplén 

megyében együttműködés a Dialóg Egyesülettel; 

 2016. január 28-án a stratégia tervezetét elfogadó közgyűlés volt; 

 2016. május 30-án a stratégia végleges változatát elfogadó közgyűlés volt. 

 a Támogató Okiratot 2016. december 07-én kaptuk meg az Irányító Hatóság 

vezetőjétől, dr. Mezei Dávidtól, melyben az Egyesület részére 450 309 763 Ft 

fejlesztési és 86 246 193 Ft működési forrás került megállapításra. 

További feladatellátás: 

A munkaszervezetünk folyamatos ügyfélfogadást tartott az időszak alatt, így személyesen 

tudtuk fogadni a pályázati lehetőségek iránt érdeklődő helyi szereplőket. Mindhárom szféra 

részéről jelentős számú érdeklődést tapasztaltunk, mert az intézkedéseink lefedik mindhárom 

szektort. Minden megvalósított fórumunkon egyeztettünk a helyi szereplőkkel a várható 
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felhívásokról, és az egyéb releváns rendezvényeken is ismertettük a lehetőségeket az adott 

kereteknek megfelelően. – Így a július 13-án és szeptember 26-án, Upponyban tartott MNVH-

s tájékoztatókon lehetőségünk volt a megjelenteknek bemutatni a majdani felhívások alapját 

jelentő intézkedéseket, valamint a szeptember 19-én, Ózdon és a december 21-én, 

Borsodszentgyörgyön tartott fórumainkon is egyeztettünk az érdeklődőkkel. 

 

A szakmai munkához kapcsolódóan a munkaszervezet több térségi és országos 

konferencián vett részt, többek között: -  

 2016. június 13-án részt vettünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által 

szervezett egyeztetésen, amit annak érdekében szerveztek, hogy a Megyei Közgyűlés 

megismerhesse az akciócsoportok stratégiáit, így gyakorolhassa egyetértési jogkörét. 

 2016. július 13-án a munkaszervezet részt vett a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

megyei referense, dr. Csuzda Gábor által tartott tájékoztatón, ahol az aktuális VP 

kiírások és a Rövid Ellátási Lánc voltak a kiemelt témák; 

 2016. július 20-án a munkaszervezet rést vett a Nemzeti Agrárkamara által összehívott 

értekezleten a megyei akciócsoportok részvételével, az aktuális VP pályázatok és a 

HACSok intézkedései voltak a témák; 

 az Egyesület elnöke és munkaszervezet vezetője részt vett a Riz Gábor, országgyűlési 

képviselő által a Rövid Ellátási Lánc kapcsán összehívott értekezleten, Putnokon; 

 a munkaszervezet vezető részt vett 2016. szeptember 15-én a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesület által szervezett régiós értekezleten, Edelényben; 

 a munkaszervezet vezető részt vett 2016. október 26-án, Miskolcon a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Önkormányzat által szervezett egyeztetésen a foglalkoztatási 

paktumokkal kapcsolatban; 

 a munkaszervezet részt vett 2016. november 23-án, Budapesten, a Hermann Ottó 

Intézet által szervezett Vidékstratégia 2017. Szelíd térségfejlesztési modellek a 

gyakorlatban elnevezésű konferencián. 
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Együttműködés a Civil Információs Centrummal 

A civil szervezetek naprakész tájékoztatásának érdekében szolgáltatási szerződést kötöttünk 

az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesülettel, amely a B-A-Z Megyei Civil Információs 

Centrum. Ennek keretében tájékoztató fórumokat tartottunk a civil szervezetek beszámolási és 

pénzügyi, könyvelési kötelezettségeivel kapcsolatban, valamint információs napot tartottunk a 

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségeiről. 

A működés finanszírozása:  

2015. novembertől 2016. június 10-ig a VP -19.1-15 kódszámú, Helyi Fejlesztési Stratégiák 

elkészítésének támogatása elnevezésű, megnyert pályázat összegéből finanszíroztuk 

működésünket.  Az elmúlt egy év működési költségeiről 2017. április 13-án nyújtottunk be 

kifizetési kérelmet. A kérelem része a 2016-os év szakmai beszámolója, és a 2017. év első 

negyedévének szakmai beszámolója. Az Irányító Hatóság ennek révén ellenőrzi 

tevékenységünket. 

Készítette: Patakiné Balázs Anikó, munkaszervezet vezető 

 

Ózd, 2017. május 22. 

 

  

 

 

 

 


