ÉVES BESZÁMOLÓ

az Alpokalja - Fertő táj Helyi Akciócsoport
2019. évi időszak tevékenységéről
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1. HFS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK
1.1.

HELYI FELHÍVÁSOK EGYEZTETÉSI FOLYAMATA, IDŐPONTJAI

A 2019-es esztendő különösen mozgalmas és aktív volt a helyi felhívások tekintetében. Pályázati
felhívásainkhoz kapcsolódóan többször kezdeményeztünk módosításokat, főként a már
beérkezett igények alapján forrásátcsoportosításokat végeztünk, mivel a Vidék Minősége
felhívásunk kapcsán nem mutatkozott akkora pályázati igény, így az ott fennmaradt
forráskeretet át tudtuk csoportosítani a mikrovállalkozási forráskeretbe. Ezentúl Turizmus
Kisléptékben bővítettük a pályázói kört, valamint néhány csatolandó mellékletet is
pontosítottunk. Az egyesület elnöksége 2019. április 4-én elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia
1. sz. módosítását, melyet május 30-án a közgyűlés is megismert. 2019. november 14-én a HFS
második alkalommal is módosításra került. Ekkor kerültek átvezetésre a módosított
Együttműködési Megállapodás által többletforrással megnövelt működési és a fejlesztési
keretek. A Stratégia két új felhívással került kiegészítésre, a „Gazdaságfejlesztés az AlpokaljaFertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által” 66 millió Ft fejlesztési forrás
kerettel és a ,,Szelíd turizmus- és gazdaságfejlesztési modellprogramok az Alpokalja-Fertő táj
térségében” című felhívás 25 millió Ft fejlesztési forrás kerettel. Az új felhívás végső
jóváhagyására 2019. szeptember 6. napján került sor. A HFS módosítást követően fejlesztési
forrásunk 15 214 238 Ft - al emelkedett, így az alábbiak szerint alakult a HACS fejlesztési
kerete:
Intézkedések
(beavatkozási területek)

Teljes
keret
mFt

Támogatás

Támogatás

nem gazd.

gazd.

/projekt mFt

intenzitás

fejlesztés1

fejlesztés

1.1

KultúrHáló Kislépték

60,779209

2,5

85%/90%

60,779209

0

1.2.

KultúrHáló Komplex

70

10

85%/90%

70

0

2.

Fecskeház Program

20

10

75%/85%

20

0

52,141126

4

50%/60%

0

52,141126

66

6

50%/60%

0

66

97,367

4

50%/60%

0

97,367

25,211165

10

85%/90%

25,211165

0

25,083337

9

100%

0

25,083337

3.1
3.2
4.1.

4.2.
4.3.

Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége
jegyében
Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő
táj térség mikrovállalkozásainak
kisléptékű fejlesztése által
Kerékpáros és aktív turizmust erősítő
kisléptékű kezdeményezések
támogatása
Kerékpáros és aktív turizmust erősítő
komplex kezdeményezések
támogatása
Szelíd turizmus- és gazdaságfejlesztési
modellprogramok az Alpokalja-Fertő táj
térségében

175,9904 mFt
240,5915 mFt
42%
58%
416,581837 mFt

ÖSSZESEN:
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A 2018. évi tapasztalatok azt mutatták, hogy egy évben sokkal egyszerűbb, ha minden
intézkedés esetében egy tavaszi és egy őszi fordulót adunk meg. Így az ügyintézési feladatok és a
projektfejlesztési, tanácsadási tevékenységek is jobban tervezhetőek, a pályázóknak pedig csak
két dátumot kell megjegyezniük a beadáshoz kapcsolódóan. Az újonnan megnyitott
mikrovállalkozási felhívás első szakaszzáró napja pedig év vége lett.
2019. tavaszán a Védjegyes-Vidék Minősége (3 db) és a „Turizmus Kislépték” (8 db) című
intézkedéseinkre összesen 11 pályázat közel 33,1 millió Ft támogatási igényt realizált. A HBB-t
augusztusban tartottuk, a Támogatói Okiratokat ősszel, de legkésőbb december hónapban
minden pályázó megkapta.
2019. október 4-ig a „Turizmus Kislépték” intézkedésünk októberi végső záró napjáig
(2019. október 4.) 5 db pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok 50% támogatási intenzitás
mellett, 15,2 millió forint fejlesztési támogatást igényelt turisztikai elképzeléseik
megvalósításához. A Védjegyes-Vidék Minősége intézkedés márciusi szakaszzáró napjára 3
db pályázat 4,1 millió forint fejlesztési támogatást igényelt termék- és szolgáltatás fejlesztési
elképzelései megvalósításához. Összesen 8 db pályázat 19,3 millió Forint támogatási igény
érkezett be. A kapcsolódó HBB ülést 2020. januárjában tartottuk, a pályázatok jelenleg IH
rangsorra vár állapotban vannak. A Vidék Minősége és Turizmus Kislépték felhívásaink 2019.
őszén lezárultak.
A mikrovállalkozások fejlesztésére megjelent felhívásunkra 2019. december 13. szakaszzáró
napig 28 pályázat érkezett be, majd a második szakaszzáróig (2020. január) még 1 pályázat,
melyek összesen közel 122 millió Ft támogatási igényt jelentettek, a kiírt 66 millió forintos
keret közel kétszeresét. A felhívás 2020. januárjában, a harmadik szakaszzáró nappal lezárult. A
pályázatok ügyintézése jelenleg folyamatban van, áprilisban tervezzük a kapcsolódó HBB ülés
megtartását.
A 2019-es évben összesen 48 pályázat 174,4 millió forint támogatási igénnyel érkezett be
egyesületünkhöz.
A 2019-es évben az alábbi szakaszzáró napokat tartottuk felhívásainkhoz kapcsolódóan:
2019. / Szakaszzáró napok
Intézkedés címe

március

Turizmus Kislépték
Vidék Minősége
Védjegy

április

május

június

július

18.

augusztus

szeptember

október

november

december

4.

29.

4.

Mikrovállalkozások
fejlesztése

13.
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1.2.

A HELYI FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK
BEMUTATÁSA

A 2019. évben a felhívásokhoz kapcsolódóan az alábbi rendezvényeket tartottuk meg:
Időpont
január 24.
Hegykő
február 7.
Hegykő
március 11.
március 11.
március 14.
Fertőszéplak
április 2.
Hegykő
május 15.
május 15.
június 18.
Fertőhomok
június 24.
Magyarszombatfa
augusztus 14.
szeptember 18.
Fertőszéplak
október 17.
Bögöte
november 14.

Esemény
Nyugat-dunántúli HACS-ok találkozója
Házigazda az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület volt
Megvalósítást segítő szeminárium HBB által támogatott pályázóink számára
Fertőszéplak, Elnökségi ülés
természetesen az ülés napirendjei közt ezen témakörök is érintettek voltak
Fertőszéplak, III. Helyi Bíráló Bizottsági ülés
Védjegy Tanács ülés
Megvalósítást segítő szeminárium HBB által támogatott pályázóink számára
Fertőszéplak, Elnökségi ülés
természetesen az ülés napirendjei közt ezen témakörök is érintettek voltak
Fertőszéplak, Felügyelő Bizottsági ülés
természetesen az ülés napirendjei közt ezen témakörök is érintettek voltak
Vidék Minősége Védjegyes Hálózatnak pályázati információs nap, valamint
a benyújtott Vidék Minősége együttműködési projekt egyeztetése
Nyugat-dunántúli HACS-ok találkozója
Házigazda az Őrség Határok Nélkül Egyesület volt
Fertőszéplak, IV. Helyi Bíráló Bizottsági ülés
Védjegy Tanács ülés
Nyugat-dunántúli HACS-ok találkozója
Házigazda a Sághey LEADER Egyesület volt
Fertőszéplak, Elnökségi ülés
természetesen az ülés napirendjei közt ezen témakörök is érintettek voltak

Ezen alkalmakról részletesen a negyedéves beszámolóinkban számoltunk be.

2. A MŰKÖDÉSI ÉS ANIMÁCIÓS FELADATOKKAL KAPCSOLATOS
TEVÉKENYSÉGEK
2.1.

A HELYI SZEREPLŐK ANIMÁLÁSI VAGY EGYÉB CÉLÚ KÉPZÉSE

Egyesületünk több hálózati programot is elindított az elmúlt időszakban, illetve néhány új
hálózati program koordinációjával is foglalkozunk. A negyedéves beszámolóinkban részletesen
adtunk hírt ezen típusú tevékenységeinkről.
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2.1.1. AZ ÉRTÉKŐR PROGRAM
Fertőd városa egy nyertes EFOP pályázatuk kapcsán megbízta az egyesületet a
fejlesztési szakaszban javasolt ún. Értékőr program teljes értékű kidolgozására és
megvalósítására. Az alkalmak a fiatalok térséghez kapcsolódó ismeretanyagát
bővítették és olyan tudással, képességekkel fejlesztették őket, amelyek segítségével
hosszú távon is képessé válnak a térségi kultúra őrzésére és fejlesztésére, a vidék
értékközpontú megtartó képességének erősítésére. A 7 modulból álló program
modulonként 2-2 nap alatt valósult meg 2019. tavaszán. A 6 kiválasztott Értékőr
számára mentoring programot állítottunk össze. Ezen mentorálásban főként
gyakorlati tudásszerzésre, jó gyakorlatok megismerésére helyeztük a hangsúlyt. Az Értékőr Program záró
alkalmára 2020. tavaszán kerül sor az alábbi témában: Stratégiai tervezés a gyakorlatban - Térségi ifjúsági
stratégia készítése Pályázatírási ismeretek, pályázati lehetőségek a gyakorlatban.

2.1.2. A „VIDÉK MINŐSÉGE - ALPOKALJA - FERTŐ TÁJ” VÉDJEGY PROGRAM
A 2019-es évben 4 taggal bővült védjegyes hálózatunk, mindhárom szektort érintve:
Turizmus szektorban:
- Aschenberger-Frank Judit, Zsirai Lovarda
Kézműves/Művészeti szektorban:
- Cseh Gabriella, tűzzománc dísztárgykészítő - Interaktív Galéria Fertőszéplak
- Horváthné Czigány Tímea, horgolt dísztárgykészítő
Élelmiszer szektorban:
- Hajdú Veronika, gyógytea készítmények
2019. június 18. napján este tartottuk meg Fertőhomokon éves találkozónkat Vidék Minősége
Hálózatunk három szektora számára, ahol a június 27-ig benyújtandó pályázatunkhoz kapcsolódó tartalmi
kérdéseket tekintettük át és beszéltük meg. Valamint a Vidék Minősége felhívás kapcsán felmerülő
kérdéseket is, mivel a felhívásra október 4-ig tudnak pályázatot benyújtani. Adventi Vásárt tartottunk a
Vidék Minősége jegyében december 7-én, délután a Tornácos Házban Hegykőn.
Országos Vidék Minősége Védjegy Egyesület találkozói
Az Országos Vidék Minősége Egyesület soron következő alkalma volt, mely február 11-én került
megrendezésre Fertőszéplakon. A találkozón szó esett a közös benyújtott Leader térségközi projektről, és
abban megjelölt tevékenységekről. Azonban mivel döntés még nem érkezett a pályázat elbírálásáról, így a
konkrétumokról a következő megbeszélésen visszatérünk rá. Az Országos Vidék Minősége Egyesület
közgyűlését május hónapban tartotta, majd a soron következő találkozója június 5-én került
megrendezésre Zircen, ahol több kollégát skype-on keresztül is bekapcsoltunk. Fő témáink az egyes
térségi előrehaladások, közös pályázatok, és továbblépési lehetőségek voltak.

2.1.3. A NYERTES LEADER EGYÜTTMŰKÖDÉSI PÁLYÁZATAINK
A LEADER együttműködési pályázataink megvalósítása is a térségi animációs tevékenységeink
körébe tartoznak, a helyi gazdaság fejlesztést és a térségi identitás erősítését szolgálják. Az
alábbi projektek indulhattak el a 2019-es évben:
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Élménytúrák Tavak mentén - Tisza-tó és Fertő-tó együttműködése
A projekt nyáron kapta meg támogatói okiratát, amelyben térségünkből a Hegykői és a
Napnyugat Turisztikai Egyesület a partnerei a Borsodi Leader Egyesületnek. A projekt első
kifizetési kérelmét december hónapban nyújtottuk be. A projekt belső szakmai tartalmának
meghatározására több megbeszélést is tartottunk:
- 2019. október 1-2. – Hegykő és Zsira helyszíneken két napon át érleltük a borsodi
kollégákkal közösen a túrák célját, a tervezett térkép és honlap tartalmát. A részletes
program csatolásra kerül.
- 2019. december 4.-én Hegykőn pedig tartottunk egy TÉRSÉGI TÚRAVEZETŐI
HÁLÓZATÁNAK felállítása című műhelymegbeszélést, amelyhez kapcsolódóan a meghívó
csatolásra kerül.

KochArt kezdeményezés
A KochArt olyan vendéglátók szövetsége a tiroli Brixen völgyben, akik térségük termékeit
dolgozzák fel konyháikban, azoknak kiemelt figyelmet szentelve az étlapjukon. Évente többször
közösen rendeznek helyi különlegességekről szóló heteket, melyek nagy népszerűségnek
örvendnek nemcsak a turisták, hanem a helyi lakosság körében is. Szakácsaik továbbképzéseken
vesznek részt, ahol elsősorban a hagyományos és az
innovatív konyha elkészítési módjairól szerezhetnek
újabb ismereteket. Nagy hangsúlyt fektetnek a térségi és a
nemzeti konyha elfeledett különlegességeinek újbóli
felfedezésére, hogy azok az étlapra kerülve tovább színesítsék a kínálatot. A termékek
származásának és minőségének biztosítása rendkívül fontos.
Az Alpokalja-Fertő-táj Vidékfejlesztési Egyesület ennek a jó példának a gyakorlati átvételét,
megvalósítását tűzte ki célul. A projekt sikerességének záloga a benne szereplő résztvevők közös
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gondolkodása. Megszületett a program magyar neve is:

KulinART,

a logó kialakítása

folyamatban van. Októberben megkötöttük Kiss-Szabó Renátával a KulinArt koordinátori
szerződést, elindult az étteremhálózat felállítása, és a januári nemzetközi szimpózium
előkészítése, a védjegyes termelők tájékoztatása.
Örökségünk Témahét projekt
Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2008 óta dolgozik együtt a néhai sopron-fertődi
térség 10 általános iskolájával egy témahét projekten.
2019. október 9-én 14 órától Hegykőn, a Tornácos Házban tartottuk a projekt indító
megbeszélését. A találkozó központi témája a meglévő témahét tananyag továbbfejlesztése, az
oktatást segítő, megkönnyítő interaktív tananyag kialakítása volt. Természetesen áttekintettük a
projekt szakmai tartalmi elemeit, a lehetséges ütemtervet, és minden, a projekt sikeres
megvalósítását támogató tevékenységet. 2019. október 16-án további tananyagfejlesztéshez
kapcsolódó találkozót szerveztünk Lövőn, amely a tényleges munka megkezdésének feltétele
volt. Felvettük a kapcsolatot az őrségi partnereinkkel, részt vettek a hegykői alkalmunkon, majd
ezt követően 2019. december 17-én Szentgotthárdon tartottunk egy közös
műhelymegbeszélést, ahol a munkaszervezet vezető egyrészt az intézményvezetőkkel, másrészt
az ottani menedzsment team-el pontosította a teendőket. Mindkét térségben megkezdődött a
2019-es évben a szakmai munka, a tananyagok fejlesztése, ill. felülvizsgálata.
NYD HACS Akadémia
A Bakonyért Egyesület november 28-ára vállalta a Nyugat-dunántúli HACS-ok közös
projektjének következő elemét, mely a készülő kisfilmhez kapcsolódó forgatókönyvíró nap volt,
Zircen, ahol egyesületünktől a munkaszervezet vezető vett részt.
Egyesületi honlap, kommunikáció:
Az előírások szerint elkészítettük az egyesület irodai tábláját az arculati kézikönyv szerint. Az
egyesület honlappal és ahhoz kapcsolt fbook oldallal rendelkezik.
-

-

Honlapunkat folyamatosan frissítjük hírekkel, programokkal. A honlap automatikusan a
feliratkozottak részére kéthetente elektronikus hírlevelet küld ki, melyet a cikkek és a
programok menükből vág össze.
Fbook oldal adatai: 673 kedvelője van, átlagosan 665 aktív olvasója, összesen átlagosan
7869 a napi elérése. A napi elérés 1.000-14.000 látogató közt mozog.

Ezen túl egyesületünk fő kommunikációs eszköze a google csoportos levelezés. Rendelkezünk
több csoporttal: elnökség, egyesületi tagság, védjegy hálózat, kultúrháló, örökségháló, térségi
települések. A módszer lehetségessé tesz nagyon gyorsan célirányos információ átadást, gyakran
használjuk ezen lehetőséget.
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2.2.

HELYI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK TARTÁSA

Egyesületünk az alábbi tájékoztató rendezvényeket szervezte a helyi szereplők számára:
Hegykő, közgyűlés
A közgyűlésen természetesen érintettük ezen témakört. A közgyűlésről
készült beszámoló, fotók és az összes előadási anyag itt tekinthető meg:
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/hirek/399-eves_kozgyulest_es_a.html

május 30.
Hegykő
szeptember 21.
Sopronkövesd

II.Vidék Olimpia, Sopronkövesd Franciska major (hagyományteremtő céllal)

2.3.

A HACS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A 2019-es évben egyesületünk folyamatosan működött, a szakmai, minőségi munka ellátásához
szükséges humán erőforrás és iroda biztosításával. A 2019-es évben 2 fő 40 órás
foglalkoztatottal működtünk, valamint Varga Krisztina volt kollégánk, külső szakértőként való
bevonásával. Egyesületi projektjeink megvalósításainak elindulásával egy-egy projekt kapcsán
külső projektmenedzserek, koordinátorok bevonásával kezdtük meg a hálózati munkákat, akik a
szükséges erőforrásokat biztosítják számunkra, összesen 5 fő külső koordinátorral indítottuk
útjára a feladatokat.
- a KulinART projektbe Kiss-Szabó Renáta és Téglás Edit kerültek bevonásra,
- az Örökségünk projektbe Wellner Andrea és Doroginé Melinda igazgatóasszonyok,
- a térségi védjegyes hálózati munkába pedig Füzi-Horváth Veronika.
Irodánkat folyamatosan működtetjük Fertőszéplakon, a „Széchényi kastélyban”. Az iroda
minden technikai felszereltséggel rendelkezik, amely a szakmai munka ellátásához szükséges,
korábbi egyesületi beruházásoknak köszönhetően.

3. INDIKÁTOROK
Sorszám

Mutató megnevezése

Munkaszervezet által foglalkoztatott
személyek száma
2.
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda
A helyi felhívások keretében támogatott
3.
projektek által létrehozott munkahelyek száma
Eltérés esetén indoklás: nem releváns
1.

Vállalt indikátor
száma

2019. évben
teljesült indikátor

2 fő

2 fő

1 db

1 db

3 db

0 db

A 2019. decemberében benyújtott 29 db mikrovállalkozások fejlesztése pályázatban összesen 11
fő foglalkoztatását vállalták a pályázók, így úgy látjuk, hogy a foglalkoztatási indikátort
egyesületünk bizonyosan fogja teljesíteni.
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4. A HFS FEJLESZTÉSI FORRÁSFELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE
Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2019. év
(mikrovállalkozások fejlesztése, szelíd gazdaságfejlesztési modellek)
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege –
2.
2019. év
Megjelentetett helyi felhívások száma – 2019. év
3.
2 felhívásunk nyitva maradt még, ill. 1 felhívást nyitottunk meg
4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2019. év
5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 2019. év
Eltérés esetén indoklás: nem releváns.
1.

Mennyiség
2 db
91 000 0000 Ft
3 db
66 mFt
32 810 493,- Ft

5. A HACS MŰKÖDÉSI ÉS A NIMÁCIÓS FORRÁSFELHA SZNÁLÁS ÁNAK ÜTEMEZÉS E
A módosított Együttműködési Megállapodás működési keretünket 3 466 695 Ft-al megemelte,
így a 2019-es évre 15,5 millió Ft-ot tervezhettünk. A 2020-as évre 11,38 millió Ft működési
költség áll rendelkezésünkre, ezért a terveknek megfelelően a 2020-as évtől 1,5 fővel működik
az iroda, igyekszünk az éves költségvetést a tervezett közel 11,5 millió Ft alatt tartani.
A 2021-es évtől a szükséges 1 fő alkalmazás marad meg és igyekszünk a feladatokat külső
szakértői támogatással megoldani. Az egyesület elnökségi ülésén elfogadta az éves 8 millió Ft
rulírozó hitelkeret igénylését a projektjeink finanszírozása érdekében.

Működési költségek
ebből Animációs költségek
Egyéb tervezett bevételek2
Összesen
Eltérés esetén indoklás: NR

2019. évre tervezett
összeg
15 410 334,- Ft
3 000 000,- Ft
0,- Ft
15 410 334,- Ft

2019. évben felhasznált
összeg1
15 410 334 Ft
3 000 000 Ft
0 Ft
15 410 334 Ft

Kelt.: Fertőszéplak, 2020. március 30.

Készítette:
Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető

1
2

sk.

Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).
Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.
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Teljesülés
aránya (%)
100 %
100 %
100 %

