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2019. évi tevékenységek 
 
 
Egyesületi fórumok 
 

Közgyűlések 
o 2019. májusi éves  
o amennyiben szükséges év végén 

 
Elnökségi /HBB/FB ülések 

o elnökségi ülés tervezetten legalább negyedévente 
o FB ülés 2019. májusában 
o HBB ülések: 2019. február, június és december hónapokban várhatóak 

 
LEADER pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek  
 
- A HACS az Együttműködési Megállapodás keretében az alábbi feladatokat köteles ellátni: 
- a Helyi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HFS) előrehaladásának és végrehajtásának 

évenkénti értékelése; 
- irodahelyiséget tart fent az általa lefedett tervezési területen, kiállított elismerésben 

meghatározott tervezési területre elkészített HFS-ben foglaltak megvalósítása érdekében; 
- közreműködik a HFS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, 

továbbképzésében az Együttműködési Megállapodásban szereplő intézkedések 
vonatkozásában; 

- tájékoztatási és információs tevékenységet végez a potenciális vidékfejlesztési szereplők, 
kedvezményezettek körében a HFS megvalósítása érdekében; 

- a Cselekvési Tervben szereplő intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítést végez; 
- igény esetén a HACS területén lévő projektgazdákat segíti a támogatási és kifizetési 

kérelmük összeállításában, valamint ez irányú irányú konzultációt szervez, és ehhez 
kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenységet folytat; 

- az ügyfélkérelmek befogadása a HFS-ben megállapított időszakban; 
- a Helyi Bíráló Bizottság feladata a beérkezett ügyfélkérelmek értékelése és pontozása, a 

legjobb pontszámot elért ügyfélkérelmekről döntési lista összeállítása; 
- a területén lévő, területfejlesztési tevékenységet végző szervezetekkel, valamint a Magyar 

Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőseivel kapcsolatot tart, szakmailag együttműködik; 
- egyéb, az IH által közvetlenül a VP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott 

feladatok elvégzése 
- a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldalt 

működtet. 
 
2019-es évtől többletfeladat ellátás:  
VÁLTOZÁSBEJELENTÉSEK kezelése a LEADER pályázatokhoz kapcsolódóan  
 
A meghatározott iroda fenntartása akkor vehető teljesítettnek, amennyiben: 
- legalább egy irodahelyiségből álló irodát tart fenn, amelyben legalább 2 munkatárs 

munkaállomása tartható fenn; legalább heti 3 napon, legalább heti 20 órában az ügyfelek 
rendelkezésére áll; 

- legalább heti 40 órában telefonos ügyeletet tart. 
 
A d) pontban meghatározott feladat keretében a HACS köteles minden egyes intézkedés helyi 
támogatási kérelmének beadási időszakát megelőzően legalább 2 alkalommal az adott 
intézkedéshez kapcsolódóan tájékoztató fórumot tartani. A fórumokat minden esetben 
minimum 10 nappal a megrendezés előtt a HACS weboldalán meghirdeti. A fórumokon jelenléti 



ív, minimum 1500 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, valamint minimum 1 darab fotó 
készítése kötelező, amely az ezen időszakra elkészített beszámoló részét képezi.  
 

Két új felhíváshoz kapcsolódóan 1-1 pályázati információs fórumot tervezünk augusztus 
végén vagy szeptember elején. Beadás OKTÓBER 11.  (PÉNTEK) 

 
Helyi pályázatokhoz kapcsolódó helyi támogatási kérelmek feldolgozásának eljárása 

- 70 db IH és MÁK ellenőrzésre átadott (7+15 db TO-val is rendelkezik) 
- 3 db Védjegyes pályázat hiánypótlás alatt 
- 7 db Turisztika Kislépték pályázat hiánypótlás előtt  

 
Következő szakaszzáró napok 2019. októberében.  

- Turisztika Kislépték,  
- Védjegy,  
- Új Mikro,  
- Új Turizmus Komplex felhívások.  
(Ügyintézésbe segítséget hívunk be november 1. – december 15. közötti időszakra) 

 
Vidék Minősége védjegy hálózathoz kapcsolódóan tervezett tevékenységek 

- Védjegy Tanács ülések (februárban és szeptemberben) 
- Védjegy Hálózati találkozók (várhatóan június hónapban) 
- Országos Védjegy Szövetségi feladatellátások – közös projekt megvalósítása 
- 2019. október – közös pályázathoz kapcsolódó fórum tartása 
- Védjegyes rendezvények, képzések  
- 2019. évi rendezvénynaptár szerinti részvétel 
- 10 forrás fesztivál, Adventi forgatag A Tornácos Házban 

 
Egyéb tevékenységek 

- Projekt menedzsment tevékenységek és szakértői feladatellátások 
- TOP Turisztika – Horvát nemzetiségi kiállítás  - átadó: 2019. szeptember 13. 
- Külterületi utak – Fertőszentmiklós és Fertőd városok konzorciumai – tervezett zárások: 

2020. március, ill. 2020. május 
- EFOP – Nagycenk, közösségi tér fejlesztése – tervezett zárás: 2019. december 

 
Egyesületi projektek  
 

- Vidék Minősége Alpokalja-Fertő táj védjegy program (országos együttm.) - TKE 
- Élménytúrák a Tisza-tónál, Fertő-tónál - TKE  

 
- Vidék Minősége Alpokalja-Fertő táj védjegy program (térségi együttm.) - NKE 

 
- Örökségünk Alpokalja-Fertő táj program  - TKE 
- KochArt program bevezetése térségünkbe - NKE 
- NYDHACS-Akadémia - TKE 

 


