
SZÉCHENYI 

MI N1SZTERELNÖK5ÉG 

BESZÁMOLÓ 

a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

2016. június 10. - 2016. december 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 tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 

2016. november 10-én küldte meg az Irányító Hatóság a helyi felhívásokhoz a sablont, 
ezzel a megjegyzéssel: ,,Ez a sablon tervezeti sablon, kérjük, hogy így kezeljétek." A 
sablonból egyértelműen megállapítható volt, hogy az még nem a végleges változat, 
hiszen a központi felhívások közül is olyan került átírásra, ami kevéssé felel meg a 
LEADER felhívásoknak, így egyértelmű volt, hogy ez még több ponton módosulni fog. 

A munkaszervezet a felhívás tervezet alapján megpróbált elkészíteni egy tervezetet, 
azonban az-figyelemmel arra, hogy jelentős módosítás szükséges a felhívás sablonban 
- nem került egyeztetésre a helyi szereplőkkel. 

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

nem releváns 

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

nem releváns 

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

nem releváns 
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1.5. Egyéb. A devecseri járás több településén, illetve a folyamatos bővülést követően a 
pápai járás néhány településen kialakult a Kristályvölgy Faluközösség a szeretetfalva 
program megvalósítására. Ez egy hosszú távú, a Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft. 
támogatásával kísérleti jelleggel létrejövő program a hátrányos helyzetű települések, 
térség felzárkóztatására. A program remélhetőleg a későbbiek során külön forrással is 
rendelkezni fog, a különböző minisztériumokkal elindultak a tárgyalások. A program 
lehetőségének felvetését követően több személyes megbeszélésre került sor az egyik fő 
szervezővel, hogy mely települések legyenek a részesei, a LEADER HACS hogy tud 
ebben részt venni, milyen célokat tudunk kitűzni. Ehhez kapcsolódón költségként a 
kiküldetési rendelvényeken útiköltség kerül elszámolásra. 

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és ammac1os feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 karakter) 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, melyek a negyedévben 
megvalósultak: 

2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 

2016. július 15-én került sor Kertán a Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége, 
mint új Egyesületi tag által megtartott nyílt edzésre. A bemutató alkalmával betekintést 
nyújtottak a Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége tevékenységi köreire, 
valamint részletesen bemutatták a lovasterápia területeit, gyakorlati megvalósítását. A 
nyílt edzés során több kerekes székes tanítvány lovaglását nézhettük meg. Ennek során 
a Sportszövetség elnöke és a lovas közösen ismertették a fogyatékosság formáját, 
kialakulási körülményeit, mióta jár az edzésekre és milyen eredményeket értek el. Volt 
köztük születése óta halmozottan fogyatékos, illetve idősebb, néhány éve baleset 
következtében mozgáskorlátozottságot szerzett személy is. Bemutatásra kerültek az 
egyes edzési módok a fogyatékosság mértékének megfelelően. 

A bemutató során a résztvevők megismerhették a lovasterápia felhasználási 
lehetőségeit, a vele elérhető eredményeket. Megismerhettük, hogy milyen lehetőségeket 
jelent ez a térségben élők számára. 

(Kiküldetési rendelvényen útiköltség kerül elszámolásra.) 
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2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

2016. december 13-án került sor az Egyesület által szervezett tájékoztató fórumra, 
melynek témája a Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagép beszerzése 
felhívás ismertetése. A fórumon részt vett előadóként az MVH Regionális 
Kirendeltségének két képviselője is. 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

Egyesületünk 2016. decemberében megkapta a módosított támogató okiratot, mely 
csökkentette mind a fejlesztési mind pedig a működési források összegét. 

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. 

Egyesületünk a beszámoló időszakban folyamatosan fenntartotta a korábbi iroda 
működését, foglalkoztatta a korábbi munkavállalókat. Az iroda elérhető személyesen a 
nyitvatartási időben, illetve telefonon vagy e-mailen. Folyamatosan frissítjük 
honlapunkat. A munkavállalók közül Burján Emő esetében történt sor a 
munkaszerződés módosítására. A korábbi napi 4 órás munkaideje havi munkaidő keret 
alkalmazásával a napi 4 órás munkaidőnek megfelelően került módosításra. 

2.5. Egyéb. 

Egyesületünk 2016. július 28-án részt vett Velencén a regionális értekezleten. 
(Kiküldetési rendelvényen útiköltség kerül elszámolásra.) 
Egyesületünk 2016. szeptember 24-én képviseltette magát Ugodon a falumúzeum 
megnyitóján. (Kiküldetési rendelvényen útiköltség kerül elszámolásra.) 
Egyesületünk 2016. október 5-én Szanyban a NAK szervezésében megtartott fórumon 
képviseltette magát, ahol az IH képviselői ismertették a diverzifikációs támogatási 
lehetőséget. (Kiküldetési rendelvényen útiköltség kerül elszámolásra.) 
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3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, 
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint 
minimum 1 darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges. 

3.1. Lovasterápia bemutató című rendezvény (lásd 2.1. pont) (melléklet: jelenléti ív, 

honlapon felhívás) 

3.2. III. BakonyExpo részvétel. Egyesületünk kiállítóként részt vett a III. BakonyExpo 

(Veszprém) rendezvényen. A térségből származó néhány termék bemutatása mellett 

lehetőéget biztosítottunk két térségi helyi termelő számára, hogy a standon népszerűsítse 

és értékesítse a termékeit: Lovászpatona Szabó Tészta és Vid Vidikum. A rendezvény 
ideje alatt több szakmai megbeszélést is folytattunk. Többek között a régió LEADER 

HACS-aival, külön a két szomszédos LEADER szervezettel a LEADER együttműködés 

lehetőségeiről, a térségben a kiállításon megjelent termelőkkel a későbbi együttműködés 
lehetőségéről. (A rendezvényhez kapcsolódó kiküldetési rendelvényen útiköltség kerül 

elszámolásra, a kiállítói díjat külön nem kívánjuk elszámolni, az belefér a 15%-os 

átalányba.) Jelenléti ív nem készült, mellékletként a honlapon megjelent cikk és néhány 

fénykép (fényképmellékletként) kerül csatolásra. 

3 .3. Fórum 2016. december 13. (Költségként a kiküldetési rendelvényen útiköltség kerül 
elszámolásra, a vendéglátást a 15%-os átalány fedezi.) (Melléklet: Emlékeztető, 

jelenléti ív, fényképmelléklet) 

Készítette: Jokesz Mária szakmai vezető 

Ugod, 2017. április 18. 

{Q) 1 Európai Unió 
ai! Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap • MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA A v1deki tersegekbe beruhazo Europa 

cb1u~ 
Szalczer György 

elnök 



~ 
. 

~ 

S.sz. Résztvevő neve 

1. Balázs Tibor 

2. Banai Tibor 

3. DR. GAÁL EDIT 

4. Jokesz Mária 

5. Marton Zsolt 

6. Modori László 

7. Nagyné Varga Anikó 

8. Pintér Imre 

9. Potápi Rita 

10. Szalczer György 

11. Topár Zsolt 
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Lovasterápia bemutató 
Kerta, 2016.július 15. 

Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

település 

Balázs Tibor e.v. Bakonyszücs 

Pápa 

NAGYPIRIT 

SMB LEADER Egyesület Ugod 

Somlóvásárhely Önkormányzat Somlóvásárhely 

Borszörcsök Önkormányzat Borszörcsök 

Önkormányzat Kerta 

Önkormányzat Lovászpatona 

Konzul 11 Bt. Bakonyszücs 

SMB LEADER Egyesület Ugod 

Magyar Fogyatékosok Lovas 
Kerta 

Sportszövetség Egyesülete 
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Lovasterápia bemutató 
Kerta, 2016.július 15. 

Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

település 

SMB LEADER Egyesület Ugod 
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Részletek

Megjelent: 2016. július 08.

Módosítás: 2016. július 08.

Egyesületünk és a Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége Egyesület bemutatót szervez  a
LEADER térség településein érintett személyek, szervezetek, érdeklődők számára. A nyílt  edzés
keretében  bemutatásra  kerül  a  Magyar  Fogyatékosok  Lovas  Sportszövetsége  Egyesület
tevékenysége, a lovasterápia területei, gyakorlati megvalósítása.  

Helyszín: Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége Egyesület – Topár Zsolt elnök, 8492 Kerta,
Kossuth u. 25.

Időpont: 2016. július 15. (péntek) 10 órától kb. 12 óráig

Helyszíni regisztráció: 2016. július 15-én 9,45 órától

Szeretettel  várjuk  az  SMB  LEADER  Egyesület  tagjait,  a  településeinken  működő  intézmények
(óvoda, iskola, védőnői hálózat, családsegítő szolgálat, gyermek- és háziorvosi szolgálat, szociális
otthon,  stb.),  funkciójában  akadályozott  személyek  (fogyatékos)  ellátásával  (is)  foglalkozó  egyéb
szervezetek képviselőit, érdeklődő magánszemélyeket.

A nyílt edzés része a 10 kerekes székes tanítvány számára szervezett tábornak, melynek lebonyolításában 2 gyógytornász és 2
lovas oktató vesz részt.  A MFLS Egyesület  tevékenységével  kapcsolatos további  részletek,  információk:  http://mfls.ewk.hu
(http://mfls.ewk.hu)

A bemutató ingyenes és nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. A helyszíni regisztráció megkönnyítése érdekében
kérjük  töltse  ki  2016.  július  14-én  (csütörtök)  16,00  óráig  a  Jelentkezési  Lapot: https://docs.google.com/forms
/d/1W0HN47yNwc8levFBHMJfWzAkFc2BTUAeI1l_tMFJoRg/viewform  (https://docs.google.com/forms
/d/1W0HN47yNwc8levFBHMJfWzAkFc2BTUAeI1l_tMFJoRg/viewform)

Kérem, hogy a bemutatóról a településen működő/tevékenykedő személyeket/szervezeteket, az esetlegesen érintett családokat
szíveskedjenek tájékoztatni.

SMB LEADER - Meghívó lovasterápia bemutatóra https://smbleader.hu/egyeb-hirek/181-meghivo-lovasterapia-bemutator...

1 / 1 2017.04.18. 9:40



Részletek

Megjelent: 2016. október 31.

Módosítás: 2016. november 01.

Idén harmadik alkalommal november 4-6. között  várja látogatóit a Bakony Expo, a bakonyi ízek
vására.  A  három napos  rendezvénynek  idén  is  a  Veszprém Aréna  ad  otthont.  November  4-én,
pénteken 10-19 óra között, november 5-én, szombaton 9-19 óra között, november 6-án, vasárnap
pedig 9-18 óra között helyi termelők, vásározók és kézművesek kínálják portékáikat.

A részletes program elérhető a Bakony Expo honlapján (http://bakonyexpo.hu/).

Ezúttal Egyesületünk is részt vesz az Expon, két helyi termelővel közös standon.

A LEADER térségünkből érkező kiállítók listája a bemutatkozó anyagukkal elérhető ide kattintva
(/images/cikkek/2016-BakonyExpo/Bakony-Expo_2016.pdf).

SMB LEADER - Bakony Expo 2016. https://smbleader.hu/egyeb-hirek/203-bakony-expo-2016.html?tmpl=...

1 / 1 2017.04.18. 9:56



FÉNYKÉPMELLÉKLET	
III.	BakonyExpo	–	Veszprém,	2016. november 4-6. 
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EMLÉKEZTETŐ 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése felhívás ismertetése 

Ugod, 2016.12.13. 

2016. december 13- án került sor Ugodon, a Művelődési ház nagytermében a Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő-, és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) pályázati lehetőséget 

egyeztető fórum megrendezésére. 

Egyesületünk az MVH Veszprém Megyei Kirendeltségét kérte fel a tájékoztatás 
megtartásával kapcsolatban. Így Detre Miklós, az MVH Veszprém Megyei Kirendeltségének 
vezetője és Hujbemé Gyenes Erika vállalták a birtokukban lévő információk átadását. A 
rendezvényre meghívást kapott a Gerence- Marcal- Rába és Somló Környéke 
Vidékfejlesztési Egyesület (1 fővel vettek részt), illetve térségünk valamennyi polgármestere. 

Szalczer György köszöntötte a megjelenteket. Röviden felvázolta a várható témákat. 

Ezt követően Detre Miklós kapott szót, aki elmondta az MVH jövőbeli változásait, 
átalakulását. Betekintést kaptunk a várható lehetőségekről, majd átadta a szót Hujbemé 
Gyenes Erikának, hogy részletes tájékoztatást adjon az adott pályázattal kapcsolatban. 

Elhangzott, hogy a pályázat 2016. november 23-án jelet meg. Meghatározásra került, hogy 
kik jogosultak a pályázat benyújtására, mekkora a támogatási keret, mekkora és milyen 
mértékű a maximális támogatás, mik a támogatás céljai. Hallhattuk, hogy kik nem 
részesíthetők támogatásban, milyen módon kell a kérelmet benyújtani. Részletes kifejtésre 
kerültek az egyes célterületek. Megtudtuk, hogy mik a támogatható és az önállóan nem 
támogatható tevékenységek. Részletesen kitért a műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos 
elvárásokra. 

A tájékoztatást követően lehetőség adódott, hogy tisztázó kérdéseket tegyenek fel a 
megjelentek. Német Tamás, a Pannónia Kincse LEADER Egyesület vezetőjében 

megfogalmazódott rengeteg kérdés közül, talán a legfontosabb a „konzorcium" 
meghatározása volt. Gyakorlati példákkal próbálta meghatározni az adott társulásokat, s hogy 
ezek konzorciumnak számítanak-e vagy sem. Detre Miklós teljesen egyetértett azzal a 
ténnyel, hogy a konzorcium fogalma a mai napig nincs pontosan meghatározva. 



A mások által feltett kérdésekre is csak részben kaptunk válaszokat. Sajnos még az illetékesek 
sem tudtak mindenre maradéktalanul válaszolni. Bizakodva várjuk a megjelenő 

módosításokat, melyben remélhetőleg minden megválaszolatlan kérdés tisztázásra kerül. 

Ugod, 2016.12.13. 

',t--- · L__ 
J ·Í esz Mária 
szakmai vezető 



S.sz. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1V\AGYA ROil.SZAG 
KORMÁNYA 

Európai Unió 
EurOpaí Mezögazdasagi 

Vjdékíej,le:sztési Ata p 

..... . . . . 
• • . .. . t;I 

Tájékoztató Fórum - Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagép beszerzése felhívás ismertetése 
Ugod, 2016. december 13. 

Résztvevő neve Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

Aláírás 
település 

Detre Miklós 
MVH Veszprém Megyei 

Veszprém 10/~~q Kirendeltsége 

Hujbemé Gyenes Erika 
MVH Veszprém Megyei 
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