ÉVES BESZÁMOLÓ
a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
2017. év január 1.- december 31.
időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 6000
karakter)
1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.
2017. március 27-én a Tervezést Koordináló Munkacsoport (TKCS) ülésezett a Helyi Fejlesztési
Stratégia (HFS) módosítása érdekében.
HFS 8. fejezetében található felhívások módosítását kezdeményezte:
Minden felhívásunknál módosításra került a megvalósítás tervezett időintervallumának a
kezdete 2016. II. félévről 2017. II. félévre.
A rendelkezésre álló forráskeret csökkenése miatt szükségessé vált három intézkedés tervezett
forrásának módosítása:
- „Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci pozíciójának
megerősítése”
A tervezett forrás összege: 251.950.000Ft. a módosított összeg: 252.166.045 Ft.
- „Közösségi terek fejlesztése”
Tervezett forrás összege 150.000.000 Ft. a módosított összeg: 90.000.000 Ft.
- „Tájérték alapú turisztikai fejlesztések”
Tervezett forrás összege: 120.000.000 Ft. a módosított összeg: 77.000.000 Ft.
A tervezett források módosítása maga után vonta a támogatott projektek számának
módosítását:
A közösségi terek fejlesztése esetén a módosított darabszám 18-30 darab. A turisztikai
fejlesztések esetén 16-20 darab.
2017. május 24-én Berettyóújfaluban fórumot szerveztünk két felhívás tervezetünkkel
kapcsolatosan.
Téma:
A „Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése”
és a „Civil szervezetek megerősítése” felhívás tervezetünk egyeztetése, ismertetése.
A munkaszervezet vezető asszony ismertette az Egyesület HFS-ét, kiemelve a pénzügyi tervet,
amely a forráscsökkenés miatt módosításra került.
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A jelenlévőket a felhívásokra elkülönített keretösszeg, a tervezett költségtípusok és a
támogatási intenzitások érdekelték, illetve hogy jogosultak-e a pályázat beadására.
2017. szeptember 28-án Berettyóújfaluban a munkaszervezeti irodánkban felhívás
tervezeteinkkel kapcsolatosan szakmai fórumot tartottunk. Ismertetésre kerültek a felhívásaink
keretében támogatható tevékenységek. Kiemeltük az önállóan megvalósítható, az önállóan
nem támogatható és a választható tevékenységeket. Ismertettük azokat a dokumentumokat,
amelyeket a támogatási kérelemmel együtt szükséges benyújtani és azokat is, amelyeket az
első kifizetési kérelemmel.
Szeptember 11-ig feltöltöttük a felhívásainkat az IIER rendszerbe.
Összesen 566,17 millió Ft került kiírásra, öt különböző felhívás keretében.
A tervezett felhívásaink:
1. Mikrovállalkozások támogatása valamint helyi termékek piaci
megerősítése
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 5 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 252 166 045 Ft
Pályázói kör: induló és működő mikrovállalkozás, őstermelő, magánszemély
Támogatási intenzitás: 70%

poziciójának

2. Civil szervezetek megerősítése
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 1 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 77 000 000 Ft
Pályázói kör: nonprofit szervezetek
Támogatási intenzitás: 95%
3. Közösségi terek létrehozása, fejlesztése
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 5 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 90 000 000 Ft
Pályázói kör: önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház
Támogatási intenzitás: 95%
4. Helyi értékek bemutatása
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 2 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 70 000 000 Ft
Pályázói kör: önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház
Támogatási intenzitás: 95%
5. Tájérték alapú turisztikai fejlesztések
Elnyerhető pályázati támogatás/projekt: 5 000 000 Ft/projekt
Teljes térségi keretösszeg: 77 000 000 Ft
Pályázói kör: önkormányzat, nonprofit szervezet, működő és induló mikrovállalkozás
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Támogatási intenzitás: 70%
2017. októberében az Irányító Hatóság elvégezte a felhívások szabályossági vizsgálatát,
melynek befejezése után a végleges kiírások megjelentek honlapunkon, valamint a Magyar
Államkincstár honlapján.
2017. október 31-én megjelent, a két gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos felhívásunk:
1, „ Tájérték alapú turisztikai fejlesztések”
2, „ Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése”
2017. november 30-án megjelent a három, gazdaságfejlesztést nem érintő felhívásunk:
1, „ Civil szervezetek megerősítése”
2, „ Közösségi terek fejlesztése”
3, „ Helyi értékek bemutatása”
1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és
ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.
Mikrovállalkozások támogatása valamint a helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése
2017. október 31,
Tájérték alapú turisztikai fejlesztések 2017. október 31,
Közösségi terek fejlesztése 2017. november 30,
Civil szervezetek megerősítése 2017. november 30,
Helyi értékek bemutatása 2017. november 30.
1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.
A „Tájérték alapú turisztikai fejlesztések”, illetve a ”Mikrovállalkozások támogatása valamint a
helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése” című felhívásainkra, az érdeklődők 2018.
január 22-től nyújthatják be pályázatukat.
A nem gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos három felhívásra:
„Civil szervezetek megerősítése” és a „Közösségi terek fejlesztése” című felhívásainkra 2018.
március 05-től, a „Helyi értékek bemutatása” című felhívásra 2018. március 12-től lehet
benyújtani pályázatot.
1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.
2017. november 15 - én Zsákán és Kabán rendeztünk tájékoztató fórumot, melynek témája a
megjelent gazdaságfejlesztésre irányuló két felhívásunk volt. A rendezvényeken a tájékoztatást
az Általános Útmutató ismertetésével kezdtük (továbbiakban: ÁUF.), mivel ez a helyi felhívások
elválaszthatatlan része. Elmondtuk milyen feltételei vannak a pályázatok benyújtásának. Ezt
követte a helyi felhívások részletes ismertetése. A Mikrovállalkozások támogatása, valamint
helyi termékek piaci pozíciójának megerősítése című kiírással kapcsolatban a legtöbb kérdés a
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pályázók körével kapcsolatos volt. A helyi terméket előállítók és az őstermelők egyaránt
pályázni szeretnének. Már a Helyi Fejlesztési Stratégia megalkotásánál is az volt az alapelv,
hogy akinek az árbevétele több mint 50%-a mezőgazdaságból származik, az erre a helyi
felhívásra ne pályázzon, viszont a helyi termék előállítókat támogatni szeretnénk. A fórumon
elhangzottak segítették a feltételek pontosítását.
A Tájérték alapú turisztikai fejlesztések című felhívásunknál kiemeltük, hogy nem csak
mikrovállalkozások, hanem civil szervezetek és önkormányzatok is pályázhatnak.
A nem gazdaságfejlesztésre irányuló három helyi felhívásunkat 2017. december 11.-én Komádi
településen, 2017. december 13.-án Gáborjánban ismertettük. A tájékoztató fórumokat ezekben
az esetekben is az ÁUF ismertetésével kezdtük, majd a Közösségi terek fejlesztése, Civil
szervezetek megerősítése és a Helyi érékek bemutatása című helyi felhívásaink részletes
ismertetése következett. Azt tapasztaltuk, hogy az ÁUF ismertetésével sok kérdésre választ
kaptak a megjelentek. A fórumok után lehetősége volt a résztvevőknek konkrét kérdéseket
feltenni, egyéni helyzeteket megbeszélni. A legjelentősebb módosítás, amit kérnünk kell, „A
Civil szervezetek megerősítése” című felhívásunknál történik. Indikátorként kérjük a pályázótól
a tagságának növelését. Mivel az alapítványoknak nincs tagsága, ezért ezt módosítani
szükséges a helyi felhívásunkban.
1.5. Egyéb.
Két alkalommal 2017. május 29.-én és 2017. július 11.-én vettünk részt Kecskeméten, a
Miniszterelnökség Agrár – Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság által szervezett
rendezvényen. A LEADER helyi felhívásokat egyeztettük. Megerősítést kaptunk arról, hogy
induló vállalkozások is pályázhatnak a felhívásainkra. Gépjármű beszerzésre viszont nincs
lehetőségük a pályázóknak.
A második alkalommal az állami támogatások értelmezéséről, feltételeiről és teljesüléséről
kaptunk tájékoztatást. Új lehetőségként az Európai Szolidáris Testület támogatási lehetőségeire
hívták fel a figyelmünket, melyben lehetőség van önkéntest foglalkoztatni maximum 1 évig. A
térségközi és regionális együttműködésekről hallhatunk gyakorlati beszámolót. Zárásként
feltehettük kérdéseinket a Magyar Államkincstár munkatársainak a kifizetési kérelmekkel,
valamint felhívásokkal kapcsolatban.
2017. augusztus 21-én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és Miniszterelnökség által szervezett
LEADER szakmai felkészítő rendezvényén vettünk részt Kecskeméten. A helyi felhívástervezetek tapasztalatairól és a helyi felhívások megjelentetéséről hallhattunk általános
tájékoztatást. A rendezvény végén feltehettük a kérdéseinket, illetve jelezhettük a felmerült
hibákat, hiányosságokat, amik később javításra kerültek.
2017. augusztus 25-én a Hajdú-Bihar megyei helyi akciócsoportok szakmai egyeztető
megbeszélésén vettünk részt Kecskeméten, a 2017. július 31-én beküldött excel formátumú
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felhívásunk kiértékelése érdekében. 2017. szeptember 11-ére minden helyi felhívásunkat
rögzítettük az IIER rendszerbe.
2017-ben két alkalommal volt régiós értekezlet, október 19.-én és december 14.-én.
Először 2017.október 19.-én került sor régiós értekezletre. A régióban működő HACS-ok
fontosnak tartották, hogy az első gazdaságfejlesztési felhívások megjelenése előtt legyen egy
régiós szintű egyeztetés. Ez jó lehetőséget biztosított a felmerülő kérdések megvitatására és
az információk megbeszélésére. Mivel interaktív formában került megrendezésre, így nem
voltak külön előadások, hanem egy téma megvitatása során bárki tehetett javaslatokat,
észrevételeket. Többek között a HFS módosításról és a HBB ügyrend elkészítéséről is
beszélgettünk. Végezetül kitértünk a kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos
tapasztalatainkra, illetve a lezajlott helyszíni ellenőrzések eredményeiről és tapasztalatairól is
beszámoltunk.
A második régiós értekezletre a meghívásunkat elfogadta Zsán-Klucsó Klaudia osztályvezető
asszony. Elsőként arról beszélt, hogy a HACS-ok kérésére megkezdték az IIER rendszerben a
felhívások visszanyitásait, így elvégezhetőek a szükséges módosítások. Részletesen
átbeszélésre került a kérelemkezelési folyamat is.
2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 6000 karakter) Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:
2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.
Fórumainkon, személyes megbeszélések keretében, ügyfélszolgálati tevékenységünk során
folyamatosan végzünk animálási tevékenységet.
2017. április 26-án Egyesületünk személyes találkozón vett részt a Bihari Népművészeti
Egyesület Alkotóházában, Berettyóújfaluban.
2017. május.02-án az Egyesületünk személyes találkozón vett részt Szerep Község
polgármester asszonyával Tóthné Verő Tündével és alpolgármester asszonnyal, Kenéz
Szilviával.
Munkaszervezeti irodánkban több ügyfél érdeklődött aktuális pályázati kiírásokról. A felhívások
tervezetével kapcsolatosan információt nyújtottunk.
2017. november 02-án Csökmő település polgármestere, Nagy Tibor érkezett hozzánk, a
településen működő egyesület vezetőjével. A Csökmői Hagyományőrző Egyesület tájházat
működtet a településen. A tulajdonukban van egy régi épület, amit közösségi térként
szeretnének felújítani. A polgármester támogatásával, együttműködésével.
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2017. november 21 –én Turi Sándor érdeklődött személyesen irodánkban, meglévő
vállalkozását (horgásztó) kívánná fejleszteni, kotrással és eszközbeszerzéssel. Veress Edit
meglévő turisztikai vállalkozását (falusi szálláshely) szeretné bővíteni kerítéssel, filagóriával és
parkolóval.
2017. november 22-én Szász István, Berettyóújfalu külterületen lévő vállalkozását (vendéglátó
egység) szeretné napelemmel fejleszteni. Szekrényesi Marianna és Szekrényesi Kálmán,
cukrászdát akar kialakítani. Daróczi Lajos, helyi terméket (méz) gyártó kisüzemében szeretett
volna új eszközt beszerezni. Sajnos Berettyóújfalu belterületén van a vállalkozás, így nem
pályázhat. Erről tájékoztattuk.
2017. november 30-án Gáborján Község polgármestere, Mező Gyula kereste fel irodánkat. A
településen nincs falusi szálláshely, ami gondot okoz a községbe érkező vendégek
elszállásolásában. Rendezvény iránt is érdeklődött, pontosan milyen lehetőség van számukra.
Továbbá aktív civil szervezet működik (citerások), akik országos rendezvényeken is felléptek
már műsorukkal. Ők új hangszereket szeretnének vásárolni.
2017. december 18-án Gácsi József berettyóújfalui pályázatíró érdeklődött, képviselve több
pályázni szándékozót.
2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
Fontosnak tartjuk a helyi szereplőkkel való folyamatos kapcsolattartást, ennek érdekében több
alkalommal térségi rendezvényeken tájékoztattuk a leendő pályázóinkat:
2017. június 23-24-én került megrendezésre a Sárrétudvari Falunap és Néptánc találkozó,
2017. július 29-én került megrendezésre Magyarhomorogon az Aratófesztivál,
2017. augusztus 05-én Tetétlenen az I. Nemzetközi Homoktövis fesztivál,
2017. augusztus 12-én Kabán a Káposztásnap,
2017. szeptember 02-án Zsákán a Nyárbúcsúztató.
A rendezvényeken rendezvénysátrunkban vártuk az érdeklődőket, népszerűsítettük számukra
a Helyi Fejlesztési Stratégiát, ismertettük az 5 tervezett intézkedésünket, kiadványokat,
szórólapokat osztogattunk, ismertettük céljainkat.
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Vállalkozói fórumot szervezett Berettyóújfaluban
november 16.-án, melyen ismertettük felhívás tervezeteinket.
2017. október 07-én került megrendezésre, a „III. Körösszakáli Hagyományőrző nap”. A
rendezvényeken rendezvénysátrunkban vártuk az érdeklődőket, népszerűsítettük számukra a
Helyi Fejlesztési Stratégiát. Ismertettük az 5 tervezett intézkedésünket, kiadványokat,
osztogattunk, ismertettük céljainkat.
2.3. A HACS működésének bemutatása.
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2017. február 01-i elnökségi ülés fő témája a 2017-es év finanszírozása volt. Hogyan tudja az
Egyesület a munkaszervezeti irodát működtetni, fenntartani.
2017. március 21-én megtartott elnökségi ülésen a működés biztosításához szükséges előleg
lehívásának feltételéről Garancia igényléséről született döntés. A Garanciát a Főnix
Takarékszövetkezettől igényeljük.
2017. május 17-én felügyelőbizottsági és elnökségi ülést is tartottunk. Könyvvizsgálónk
jóváhagyta a 2016. évi beszámolót, amely elfogadásra került.
2017. május.24-én közgyűlést hívtunk össze. A levezető elnök ismertette, a Bihar-Sárrét
Vidékfejlesztési Egyesület 2016 évi beszámolóját, melyet a közgyűlés elfogadott.
2017. október 04 – én elnökségi ülésen számoltunk be arról, hogy 2017 szeptember 11-ig a
Leader felhívások IIER - be feltöltése megtörtént. Mind az 5 felhívást rögzítettük, elküldtük az
Irányító Hatósághoz ellenőrzésre.
2017.október 04 – én felügyelőbizottsági ülésen számoltunk be az egyesület gazdálkodásáról.
Bankgaranciát kaptunk egy évre, így előleg igénylésére volt lehetőségünk. Az eddig fennálló
folyószámla-hitelünket megszüntettük. Az önkormányzatoktól kapott kölcsönöket visszafizettük.
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.
Munkaszervezeti irodánk 3 fővel látta el feladatát. 2017. december 31.-én egy fő
munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. 2018-ban új munkavállaló felvételét
tervezzük. Az elnökségben és a felügyelőbizottságban nem történt változás. Munkaszervezeti
irodánk Berettyóújfaluban a Kossuth u. 25. szám alatt található. Az iroda és a munkaszervezet
fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeinket teljesítettük a beszámolási időszakban.
A Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület, a LEADER HACS-ok működési kézikönyv 4.9.
pontjának eleget téve megküldte a helyi felhívások ismertető fórumainak meghívóját a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat részére.
2.5. Egyéb.
2017. január 24-én Biharnagybajomban, 2017. január 30-án Biharkeresztesen, 2017. február
09-én Püspökladányban, 2017. február 14-én Berettyóújfaluban előadást tartottunk a Helyi
Fejlesztési Stratégiánkról, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett „Téli Gazdaesték
2017. Hajdú-Bihar Megyében” című tájékoztató Fórumsorozat rendezvényein.
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2017. február 15.-én rész vettünk Debrecenben, a Hajdú-Bihari megyei LEADER Helyi
Akciócsoportok megyei értekezletén. A LEADER HACS-ok aktualitásairól, finanszírozási
lehetőségekről beszélgettünk. EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan pedig a
LEADER HACS-ok együttműködési lehetőségeit vitattuk meg.
2017. március 07.-én Kecskeméten megtartott LEADER országos konferencián vettünk részt.
Tájékoztatást kaptunk a helyi akciócsoportok magyarországi helyzetéről, továbbá a működési
és animációs költségek elszámolásáról. Az akciócsoportok finanszírozásának a megoldása a
legfontosabb feladat. A bankgarancia, mint lehetséges megoldás, illetve az ezzel kapcsolatos
tárgyalások eredményeinek az ismertetése történt meg.
2017. március 24-én részt vettünk Nyíregyházán a Klímabarát Települések Szövetsége ÉszakAlföldi régióbeli nagyrendezvényén. Bemutatásra került a Szövetség célja, melyben kísérletet
tesznek egy nagy társadalmi összefogás létrehozására. Az energiahatékonyságot és megújuló
energia felhasználást, mint klímavédelmi eszközöket mutatták be.
2017. június 26-án a Hajdú-Bihar megyei LEADER Helyi Akciócsoportok Megyei értekezletére
került sor Debrecenben. Az értekezlet célja volt a Hajdú-Bihar megyében megvalósuló VPCLLD (LEADER) program hatékonyságának növelése, a Helyi Akciócsoportok és a szakmai
szervezetek találkozása, különösképpen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviselőivel való
találkozás.
2017. június 29-július 03-a között részt vettünk a Krasnikban megrendezésre kerülő „Helyi
Ételek és Népművészeti Fesztiválon”, ahol a helyiek ízelítőt kaptak a magyar népzenéből,
néptáncból valamint magyar ételt kóstolhattak. 2015-ben a Krasnik Földje Tevékenységi
csoport és a Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület együttműködési megállapodást írt alá. Az
együttműködés által a két akciócsoportnak lehetősége nyílik betekinteni egymás
tevékenységébe, ezáltal érvényesül a tudástranszfer, a legjobb gyakorlatok átadása. A
nemzetközi együttműködés során a térség településein élők partneri kapcsolatokat alakíthatnak
ki, valamint további együttműködések és csereprogramok valósulhatnak meg. Magyarország
Külgazdasági és Külügyminisztériuma és Lengyelország Külügyminisztériuma pályázatot
hirdetett nem-kormányzati szervezetek számára. Ebbe a programba pályázott a Krasnik Földje
Tevékenységi Csoport, mely részeként vendégül látott bennünket.
2018-ban közös projekt megvalósítását tervezzük a Vidékfejlesztési Program által kiírt VP619.3.1-17 kódszámú, A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek
előkészítése és megvalósítása című felhívás keretében.
2017. szeptember 04-én nyújtottuk be pályázatunkat „Ajánljuk magunkat” címmel.
Mottó: Értékeink megismerése és megismertetése híd a kultúráink között, a testvértelepülés
gazdasági kapcsolat is.
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A projekt lényege, hogy ismertessük meg térségeinket egymás lakosságával. Hívjuk fel a
figyelmet egymás értékeire.
2017. év végén fórumaink, rendezvényeink színvonalának emelése érdekében beszereztünk
egy darab roll up – ot, 85 cm × 200 cm méretben, munkavállalóink részére névjegykártyát
készíttettünk 200 darabot, valamint 200 darab 20 lapos A/5 méretű jegyzettömb és 200 darab
logózott golyóstoll is beszerzésre került a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége
útmutató szerint.
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.
A beszámolókészítési időszak során önálló rendezvény nem került megtartásra.
4. Indikátorok
Sorszám

Mutató megnevezése

Vállalt
indikátor
száma

2017 évben teljesült
indikátor

1.

Munkaszervezet által foglalkoztatott
személyek száma
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda
A helyi felhívások keretében támogatott
projektek által létrehozott munkahelyek
száma

3 fő

3 fő

1 db
3 db

1 db
0db

2.
3.

A tervezetthez képest a támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma még nem teljesült,
ennek oka, hogy a helyi felhívások 2017. év végén jelentek meg. A projektek támogatása, forráslekötés
és a projektek által létrehozott új munkahelyek létrehozása a következő években várható.
5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység

Mennyiség

1.

IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások
száma – 2017 év

5 db

2.

IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások
keretösszege – 2017 év

566 166 045 Ft

3.

Megjelentetett helyi felhívások száma – 2017 év
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5 db

4.

Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2017 év

5.

Kötelezettségvállalás keretösszege – 2017 év

566 166 045 Ft
0 Ft

A tervezett kötelezettségvállalás 237 millió Ft. volt, az eltérés a felhívások év végi megjelenése miatt
keletkezett.
6. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

Működési költségek
Animációs költségek
Egyéb tervezett bevételek2
Összesen

2017 évre tervezett
összeg

2017 évben
felhasznált összeg1

Teljesülés aránya (%)

21 MFt
2 MFt
1 MFt
23 MFt

21,3 MFt
2 MFt
1,78 MFt
23,3 MFt

101 %
100 %
178 %
101 %

Eltérés esetén indoklás: Animációs költségeink a felhívások év végi megjelenése miatt nem érték el a
tervezettet.
2017 évben az Önkormányzatainktól több támogatást kaptunk a tervezettől.
Kelt.: Berettyóújfalu, 2018.03.27.
Készítette: Kiss Gáborné, munkaszervezet vezető
……………………….
aláírás

1
2

Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).
Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.
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