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3. napirend 
A munkaszervezet 2009. évi beszámolója 

 

 

Szakmai beszámoló:  

JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS:  

A január-február hónapot munkaszervezetünk az első pályázati körként élhette meg. A térség 39 településéről 

összesen 35 pályázat érkezett be. Legtöbb pályázatot a mikrovállalkozás fejlesztés intézkedésre nyújtottak be, 

összesen 12 db-ot. Turizmusfejlesztési intézkedésre 9 db, falumegújításra és vidéki örökség megőrzése 

intézkedésekre 7-7 db. kérelem került benyújtásra a fertőszentmiklósi székhellyel működő munkaszervezethez.  

A projektek által igényelt támogatás közel 408 millió Ft, a tervezett fejlesztések összköltsége pedig 

meghaladja az 581 millió Ft-ot. A támogatási igények kiteszik a térségi keretösszeg közel felét.  

A beadás hetében 24 órás ügyeleteket tartottunk, óriási volt a pályázói érdeklődés. Úgy gondoljuk, 

munkaszervezetünk állta a sarat. Sikerült a pályázatok több, mint 50%-át elektronikusan is rögzíteni, amelyet a 

hibák mennyiségének optimalizálása végett mindenképpen hasznosnak ítéltünk meg, valamint a rögzítés során 

már megismerkedtünk a pályázatokkal, projektgazdákkal, megvalósulhatott egy közös projektfejlesztési 

szakasz, valamint megkönnyítette a pontozások folyamatát is.  

Elnökségünk január 26.-án tartotta meg döntéshozó testületi ülését, február 2.-ig mind az MVH, mind az FVM 

felé megküldtük a kért anyagokat.  

Január 21.-ig elkészített munkaszervezetünk a pályázati forduló kapcsán technikai és szakmai vélemények 

összesítőjét, amelyet ezen beszámolónkhoz is csatolunk. Bízunk bent, hogy az őszi fordulóra a tapasztalatok a 

kiírások fejlesztésére fogják a minisztériumot ösztönözni, és egy még a mostaninál is sikeresebb pályázati 

fordulót bonyolíthatnak le a térségek országos szinten.  

Februárban a falunappal kapcsolatosan tartottunk továbbképzést, valamint a közelgő Leader kiírások kapcsán 

egyeztettünk a térség összes iskolaigazgatójával.  

Február hónapunk a márciusi rendezvényeink előkészítésével zajlott: FB ülés, elnökségi ülés, két közgyűlés 

(Fókuszban a gazdaságfejlesztés, Önkormányzati Fórum), a Térségi Tudás Tár programunk és a Mintatérség 

Program II. „felvonása” (ez utóbbiak több hónapos komplex programok).   

Úgy érezzük, hogy a lassan teljesedő arculatunk, helyünk, szerepünk a térségben körvonalazódik, a helyi 

szereplők pedig bizalommal fordulnak hozzánk, amely megalapozza a közelgő nyári és őszi kiírások sikeres 

végrehajtását.  

A március hónapot az első pályázati forduló lezárása, a Leader kiírások, és más fejlesztési forrásokra való 

felkészülés jellemezte. Március hónap nagyon aktív volt:  

- két nagy fórumot tartottunk: egy Gazdaságfejlesztési és egy Önkormányzati Fórumot (március 4. és 
30.), mindegyik kb. 50 fős látogatói létszámmal nagyon sikeres rendezvény volt.  

- tervezői ülést tartottunk március 2.-án a Leader rendelet véleményezésre – a véleményezést 
összegeztük és az FVM felé is megküldtük 

- egyesületünk SZMSZ-e március hónapban végső egyeztetésre került, az áprilisi közgyűlés és elnökségi 
ülés során elfogadásra kerül 

- több találkozón is részt vettünk:  
o egyeztetések pályázatíró cégekkel,  
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o egyeztetés a megyei munkaszervezet vezetőkkel,  
o részvétel Eszterháza támogatási szerződésének aláírásán,  
o nemzetközi ETE program végrehajtási szemináriumán való részvétel,  
o Szikszói országos HACS találkozón  
o nemzetközi és hazai projektek rendezvényein vettünk részt, ill. segítettünk azok 

szervezésében: a RegioNet gazdaságfejlesztési (szeminárium, képzés, Kick Off találkozó) és az 
EDUCORB oktatási projektekben (megyei fórumnak voltunk házigazdái).  

o nemzetközi projekttalálkozókon vettünk részt: TRANSBORDER–közlekedésfejlesztés, Projekt 
Kunsthandwerk 

- honlapunkat folyamatosan frissítettünk, 14 új hír került fel, azaz kétnaponta friss híreket olvashattak 
látogatóink 

- áprilisi, májusi programjainkat készítettük elő:  
o Mintatérség Program II. előkészítése – 2* 2*2 napos tréning és szakmai felkészítő a térség 

településein élő civilek, vállalkozók és településvezetők részére 
o Térségi Tudás Tár egész éves program logójának, céljának, témáinak megfogalmazása, az első, 

áprilisi program leszervezése – ezen programunkat DVD-n rögzítjük, és a térségi TV-kben is 
műsorként szeretnénk leadni 

o Regionális Tervezői Találkozó előkészítése a Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 
o közgyűlés 
o elnökségi ülés 
o HVS felülvizsgálathoz kapcsolódó tervezői ülés 

- a saját projektek fejlesztése, a nemzetközi projektek, saját rendezvények, Leader és III. tengelyes 
kiírásokhoz kapcsolódó feladatok (kiírás népszerűsítésétől a helyszíni szemléken át a kifizetési 
kérelmek segítéséig) oly mértékű kapacitást igényelnek tőlünk, amelyeket a 2,5 fős munkaszervezet 
nem bír el, ezért egy pályázati asszisztens állást hirdettünk meg, amelynek beadási határideje április 
10. 

- elindítottuk gyakornoki programunkat is, felvettük a Nyugat-magyarországi Egyetemmel a kapcsolatot, 
ahonnan a nyár folyamán két gyakornok fog érkezni 

- elindult részünkről a tervező csoport bevonásával a HVS felülvizsgálat is.  

- a térségi kerékpáros projektek kapcsán egy térségi kerékpáros kiadvány és kerékpártúra 
megszervezésében fogunk aktívan együttműködni, ennek egyeztetése zajlott március hónapban. 

- szintén előkészületben vagyunk egy az egyesületről, az első pályázati kör eredményeiről és a közelgő 
Leader kiírásokról szóló, 10.000 példányban megjelenő kiadvány kiadásával.  

- minden hét szerdáján közös fogadónapot tartunk a HVI-vel, a Mintatérség Program közös 
szervezésben valósul meg április-május hónapokban.  

 

ÁPRILIS – MÁJUS:  

Áprilisban elvégeztük a HVS felülvizsgálatát, melyet tervezői ülésen vitattunk meg, honlapunkon közzétéve 
társadalmi vitára bocsátottuk majd az egyesület elnöksége elé vittünk. A folyamat végén a HVS-t közgyűlésünk 
fogadta el május 7-én. A felülvizsgálat során érkezett javaslatokat lehetőség szerint beépítettük a HVS-be. A 
felülvizsgálathoz kapcsolódó programok:  

- tervezői egyeztetés 
- elnökségi ülés (április 28.) 
- közgyűlés (május 7.) 
- 2*2 napos Mintatérség program Sümegen, amely egyben térségközi együttműködés erősítését is szolgálta. 
(április 23-24. és május 5-6.) 
- számos munkaszervezeti belső egyeztetés, amelyben a javaslatok kerültek átvezetésre, véglegesítésre, az 
elektronikus felület feltöltésre 
 
Részt vettünk a kerkaszentkirályi és nádasdi régiós találkozókon és csatlakoztunk a spanyol-portugál Club 
Biored nemzetközi együttműködés kezdeményezéséhez, ahol olyan magyar LEADER szervezeteket keresnek 
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akik jelentős természetvédelmi területekkel és kulturális értékekkel rendelkeznek. Ennek kapcsán Dabason és 
Monoszlón vettünk részt egy-egy találkozón.  

Monoszlón további 9 LEADER szervezettel megalakítottuk a NATURAMA Szövetséget, mely azon magyarországi 
LEADER szervezetek szövetsége, melyek természeti értékei kiemelkedőek.  
Heti rendszereséggel tartunk fogadóórát a HVI-s kollégával, és rendszeresen együttműködünk régiós 
koordinátorunkkal.  
 
Április elején az elsők között kezdtük meg az MVH-val közösen az előzetes helyszíni ellenőrzéseket, ahol 17 
pályázót ellenőriztünk le.  
Gyakornokaink bevonásával szerveztük meg a Hazajáró Hétvége propagálását, a térségi szolgáltatók személyes 
megkeresését.  
 

Térségünkben  
- két nemzetközi osztrák-magyar ETE-s (Fertő tó modellrégió és Határmenti közlekedési fejlesztések) és  
- egy ROP-os projektet (Kerékpáros mintatérség - forgalmas kerékpárutak II.) fejlesztünk, melyek az egész 
térség fejlődését szolgálják.  
- egy futó ROP-os kerékpáros projekt nyilvánossági munkáit és a szakaszok átadásához kapcsolódó kerékpáros 
túrát készítjük elő 
 
Önkormányzatainknak segítséget nyújtottunk CÉDE, TEKI, TEUT pályázatok megírásában  
- egy CÉDE pályázatíró szeminárium és  
- személyes, néhány esetben helyszíni konzultációk keretében is, támogatva őket. A pályázatokban a Leader 
Egyesület partnerként jelent meg, a tervezési szakaszban és a megvalósítás idejében a projektek 
nyilvánosságának biztosításában. 
 
Honlapunkat folyamatosan töltjük friss hírekkel, elindult a kéthetente megjelenő elektronikus hírlevelünk is.  
Május hónapban munkaszervezetünk egy fővel gyarapodott, május 11.-étől egy pályázati asszisztens 
felvételével.  
 
A Regionális Tervezői Találkozó szervezését folytattuk, melynek keretében a régió LEADER szervezetei és a 
NYDRFÜ a szervezetek keretei között meglévő forráslehetőségeket és pályázati kiírásokat ismertetik meg 
egymással. A találkozó időpontja június 4.-e volt. 
 
A III. tengelyes pályázóknak a hiánypótlás során segítséget nyújtottunk. Úgy gondoljuk, hogy a hiánypótlások 
során szinte minden projektgazdánk megkeresett bennünket, és bízunk bent, hogy kellő segítséget is tudtunk 
nyújtani részükre. 

JÚNIUS-JÚLIUS:  

Júniusban a LEADER pályázatok sikerességért két munkacsoportot is összehívtunk nemzetiségi és szociális 
témakörben. A potenciális térségi pályázókkal végignéztük a LEADER adta lehetőségeket.  Júliusban a tervezői 
csoport bevonásával dolgoztuk ki a LEADER pályázati kiírásokat tartalmazó célterület tervező táblázatot, melyet 
az MVH-val augusztus 3-án és 7-én egyeztettünk.  

Az elnökségi ülésre aug. 10-én került sor. Ugyanezen a napon kiküldtük aug. 24.-ére a közgyűlési meghívókat. 
Minisztériumi felkérésre munkaszervezet vezetőnk részt vett a Regionális Tervezői Munkacsoport 
munkájában(Zalaegerszeg július 7.)   

Részt vettünk a kónyi, újudvari, bögötei  regionális találkozókon, Bögötén három munkatársunk vizsgázott 
rendeletekből. Véleményeztük az MNVH tervezetet, LEADER rendeletet, PID dokumentumot, részt vettünk a 
siófoki konferencián. Véleményeztük a munkaszerv.-re von. finanszírozási rendeletet, részt vettünk a budapesti 
egyeztetésen.  
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Június 18-19-én Dunaszigeten részt vettünk a NATURAMA Szövetség találkozóján, mely szövetség jóvoltából 
szervezetünk is bemutatkozó anyagokat küldhetett ki a sevillai FICODER kiállításra. Előkészítettük a Szigeten 
való térségi megjelenést, ahol a fertőhomoki lakodalmas programmal jelentünk. A Nyugat-Dunántúli standra is 
küldtünk térségi anyagokat, ugyanígy a Várban megrendezésre került Hungarofalu-ba is. Térségünkben egy 
falunap, Zsira kapott támogatást, melyen július 18-án sikeresen részt vettünk a HVI irodáva. Ekkorra készítettük 
el a térségi standunk első megjelenési formáját, amelyet a jövőben fejleszteni szeretnénk. 

Június elején gyakornokaink bevonásával befejeztük a hazajáró hétvége programsorozat regisztrációját és 
térségi népszerűsítését. Augusztus hónaptól 3 hónapos gyakorlatra érkezik hozzánk egy PSZF-es végzős 
hallgató. Heti rendszerességgel tartunk fogadóórát a HVI-s kollégával, és rendszeresen együttműködünk régiós 
koordinátorunkkal. 

Térségünkben két nemzetközi osztrák-magyar ETE-s (Fertő tó modellrégió és Határmenti 
közlekedési fejlesztések) és egy ROP-os projektet (Kerékpáros mintatérség - forgalmas kerékpárutak 
II.) fejlesztettünk ki, melyek az egész térség fejlődését szolgálják. Pályázat július végén benyújtásra került. 
Korábbi kerékpárutas fejlesztések és a hazai decentralizált források nyilvánossági feladatait látjuk el. A jövőben 
a térségi kerékpáros fenntarthatósági modellen a Minisztériummal közösen dolgozunk tovább. Segítjük két 
iskola (Fertőszentmiklós és Zsira) TÁMOP3.1.4. kompetencia alapú oktatás bevezetése keretében nyert 
projektjének összehangolását, sikeres végrehajtását. 

Honlapunkat folyamatosan töltjük friss hírekkel, elindult a kéthetente megjelenő elektronikus hírlevelünk is. A 
kéthetente küldendő térségi programokról rendszeres tájékoztatást adunk.  Fejlesztés alatt van térségi 
hírmondónk és honlapunk új arculata és struktúrája. Célunk egy még erősebb térségi tájékoztatás és 
ügyfélbarát információs rendszer kiépítése. III. tengelyes pályázóknak a hiánypótlás során szinte minden 
esetben segítséget nyújtottunk.  

AUGUSZTUS – SZEPTEMBER:  

Augusztus-szeptember folyamán legfontosabb feladataink közé tartoztak a  

- III. tengelyes pályázatok esetében az új ponthatárok meghatározása,  

- a IV. tengely esetében a LEADER pályázati kiírások alapját képező célterületek kidolgozása (15 
célterület került kidolgozásra), egyeztetése, IIER rendszerben való rögzítése.  

Augusztus 24-i közgyűlésen a meghirdetésre váró célterületeket bemutattuk a Közgyűlés előtt.  

Augusztus folyamán munkaszervezetünk részt vett az MVH által szervezett képzésen és sikeres vizsgát tettünk 
az akkreditációhoz szükséges témakörökben.  Augusztusban megszerveztük a térségbe elkészült kerékpárutak 
átadó ünnepségét, amely nagy sikerrel zajlott.  

Szeptember folyamán Térségi Önkormányzati Fórumot tartottunk, valamint részt vettünk Budapesten a Magyar 
Vidék Napján, ahol a térséget népszerűsítettük helyi termékekkel és kiadványokkal. Szeptember végén a 
szociális partnerek találkozóján a LEADER pályázatokhoz való együttműködést készítettük elő. Szeptemberben 
munkatársaink több konferencián is részt vettek, és az FVM-ben a célterületek végső egyeztetése is lezajlott.  

Honlapunkat folyamatosan frissítjük, és az ügyfeleket tájékoztatjuk a pályázati lehetőségekről. A HVI irodával 
rendszeresen tartunk találkozókat, egyeztetéseket. A térség eseményeiről immár elektronikus módon 
tájékoztatjuk a VKSZI-t.  

OKTÓBER – NOVEMBER:  

-          Október 1.-én aláírtuk MVH-val a Delegálási Szerződést, az akkreditáció humán feltételeit teljesítettük 1 
fő felvételével (pályáztatással), aki képzésen is részt vett és október 16-án állt munkába. A technikai 
feltételrendszert is sikerült abszolválnunk.  
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- Egy előzetes szemle alkalmával egyeztettük a meglévő és hiányzó dolgokat, az új irodát november 25-én 
akkreditálták hivatalosan.  

- Az IIER kódokat december 2-án kaptuk meg. Október 22-én két fő vett részt az IIER ügykezelő képzésen. 

-          III. tengely 4 intézkedésének rangsorait lezártuk. Október 13.-án a 18 nyertesnek továbbképzést tartottunk 
az MVH szakértőivel. A 2. fordulós kiírásokhoz kapcsolódóan elkészítettük a HVS felülvizsgálatot (korlátok, 
pontozás) és megküldtük a véleményezésünket is a rendeletmódosításokkal kapcsolatosan. 

-          A Leader kiírások célterületeinek ellenőrzési segédleteit és útmutatóit elkészítettük. Október 12.-én és 20-án 
pályázatíró szemináriumot tartottunk, folyamatosan tartottunk személyes és telefonos konzultációkat. 
November 18-ig 63 db Leader pályázat érkezett be a 15 célterületünkre. 3 egyesületi Leader projektet is 
fejlesztettünk és benyújtottunk. 

-          Honlapunkat napi szinten frissítettük, és heti rendszerességgel ment ki elektronikus hírlevelünk. 

-          Részt vettünk okt.16-án a kapuvári régiós értekezleten, okt.27.-én elnökségi ülést, nov. 24.-én közgyűlést 
tartottunk. Alapszabályunk módosult az akkreditációs elvárások szerint. 

-          Elkészítettük az aug.-szept. hónapokra vonatkozó kifizetési kérelmet, hiánypótoltuk a június-július havit. 
Novemberben benyújtottuk az előlegfizetési kérelmet is. Az előleg decemberben megérkezett számlánkra. 

-          Megtartottuk okt.1-3-án a soros Naturama Találkozót a Nemzeti Parkban, nov.13.-án elindítottuk a 30 órás 
ingyenes közbeszerzési képzésünket, amely dec.18.-án zárul. Nov. 20-án a Bormarketing Műhellyel és 
Fertőendréd önkormányzattal közös pályázatot nyújtottunk be a NYDOP aktív-ökoturisztikai kiírására 
(Naturama Túraútvonalak kialakítása térségünkben). 

DECEMBER:  

- Az MVH által előírt feladatot 100%-ban teljesítettük, december 20.-i dátummal 39 db III. tengelyes 

pályázat érkezett be hozzánk, melyhez kapcsolódóan 3 pályázatírói tréninget és számtalan személyes 

konzultációs lehetőséget biztosítottunk.  

- A munkaterv felületen, ill. e-mailben érkezett határidős feladatoknak mind eleget tettünk, azokat 

megküldtük. 

- A HVI-vel a közös találkozókat megtartottuk minden héten kedden 2009. decemberében és 2010. 

januárjában egyaránt, valamint a Munkaszervezet vezető részt vett a HVI munkaértekezleten december 

14-én, melynek célja: a kistérségünk minél pontosabb foglalkoztatási helyzetképének kidolgozása, 

ajánlható, adaptálható projektek keresése a idéki foglalkoztatás bővítése érdekében. 

- Az elmúlt két hónapban hozzánk forduló ügyfeleknek segítettünk, tanácsot adtunk, projektelőkészítéssel és 

támogatási kérelemmel kapcsolatban egyaránt.  

- Honlapunkat napi szinten frissítettük, és heti rendszerességgel ment ki elektronikus hírlevelünk. 

- Megküldtük mindig az adott időszakra vonatkozó eseményeket, melyeket a www.umvp.eu felületre is 

feltöltöttünk, valamint a híreket, melyek térségünk egy-egy mozzanatát emelte ki. 

-  Több cikk is megjelent a Leader Egyesület munkájáról, a www.fertopart.hu –n, a www.kisalfold.hu –n, 

www.agrarhirek.hu –n. 

-  Részt vettünk 2009. december 11-én Őriszentpéteren megrendezésre került regionális találkozón részt 

vettünk. A találkozón a Regionális Koordinátor is részt vett, így vele is konzultáltunk.  
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- Az előzetes helyszíni szemle képzésen Zalaegerszegen az MVH-nál 2010. január 27-én szintén találkoztunk 

a régiós koordinátorunkkal.  

- Részt vettünk december 7-én és 8-án az MVH-ban megtartott IIER képzésen, valamint január 6-án az A2 ill. 

A3 ügyintézési képzésen. Új kolleganőnk január 7. 8. és 19-én volt képzésen. 

Részt vettünk a 2009. december 2-4. között megrendezésre került Naturama Szövetség találkozóján. A 

találkozóra Újlengyelen került sor az Akáctanyán. 

- 2009. december 2-án és 7-én is tartottunk pályázatíró szemináriumot a III. tengelyes pályázóknak Lövőn és 

Fertőszentmiklóson egyaránt 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács Ülése 2009. december 15-én került megrendezésre, 

melyen részt vett a Munkaszervezet vezető és a Leader Egyesületet, annak munkáját, tapasztalatait 

mutatta be egy előadás keretei közt. 

- Karácsonykor a Leader Egyesület megtartotta évzáró karácsonyi ünnepségét és kiküldésre kerültek a 

Leader Egyesület karácsonyi képeslapjai is. Sikeresen zárult a Közbeszerzés képzés, amely 30 órás képzés 

végén a résztvevők sikeres vizsgát tettek. A hír a honlapunkra felkerült és a térségi sajtónak is megküldtük. 

- A Raidingban megszervezett talákozó 2009. december 10-én volt az önkormányzat épületében. A találkozó 

célja a két település nemzetközi együttműködési lehetőségeinek feltérképzezése, a 2011. évi Liszt 

emlékévre való közös felkészülés, nemzetközi forráskeresés, lehetőségek. 
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Pénzügyi beszámoló 

- lsd. 3.1. sz. mellékletet 

- 2009-ben felhasznált működési forrás 23.443.002 Ft, amely a rendelkezésre álló működési 

keret (2008-2015) 9,08%-a.  

- a munkaszervezet működési kerete nem azonos, és nem ugyanazon alapból indul, mint a 

fejlesztésekre fordítható térségi keretösszeg.  

- Teljes időszak (2008-2015) működési kerete: 967 624 EUR 

 

Teljes időszak fejlesztésekre fordítható kerete:  

o III. tengely:  3.606.408 EUR (keret kb. 60%-ig kerülhet lekötésre, az első forduló 20%, a 

második kb. 40%-os igény) 

o IV. tengely:  1.015.866 EUR (keret kb. 38%-a kerülhet lekötésre) 

ÖSSZESEN:  4.622.274 EUR 

Jelenleg a következő időszakban a teljes keret átlagosan 50%-a még rendelkezésre áll a 

helyi szereplők számára. 

 

Bízunk bent, hogy a következő programozási időszakban (mert jelenleg az EU által előírt MINIMUM %-ot 

fordította Magyarország a tényleges vidéki életminőség fejlesztésére) legalább a KÉTSZERES forrás áll majd a 

magyar vidék rendelkezésére.  

 

Azért, hogy a következő programot megfelelően tudja az ország összeállítani, rendkívül fontos a HELYI 

VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK korrekt és alapos elkészítése, abban 2021-ig kitekintő fejezetek alapos 

átgondolása. 

 

 

HACS név 

2008-ban ténylegesen felhasznált 
működési forrás 

2009-ben ténylegesen felhasznált 
működési forrás 

Euro Forint Euro Forint 

AILE 13 127 3 216 702 87 900 23 443 002 

Felhasználás (%):  1,36%   9,08%   

  2 008 2 009 Összesen:  

KERET - EUR 16 323 97 605 113 928 

Keret - HUF 3 999 951 26 031 254 30 031 205 

áf.:  245,05 266,70 512 

      0 

felhasznált:  3 216 702 23 443 002 26 659 704 

MARADVÁNY 783 249 2 588 252 3 371 501 


