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1. HFS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL  KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK  

1.1. HELYI FELHÍVÁSOK EGYEZTETÉSI FOLYAMATA, IDŐPONTJAI  

A 2018-as esztendő különösen mozgalmas és aktív volt a helyi felhívások tekintetében. 2018. január 23-án 

tartottuk meg az első HBB ülést. Ezt megelőzően az elnökség elfogadta a HBB ügyrendjét és megküldte 

elfogadásra az IH-nak, aki azt néhány korrekció kezdeményezésével elfogadta. Ehhez kapcsolódóan, a 

bírálatba bevonásra kerülő Védjegy Tanács is ülésezett január 15-én. 

Pályázati felhívásainkhoz kapcsolódóan többször kezdeményeztünk módosításokat, főként újabb 

szakaszzáró napok beiktatása, illetve a összes dokumentum hiánypótoltatásának lehetségessé tétele 

érdekében. A Fecskeház intézkedésünkhöz kapcsolódó belső arányokat az IIER rendszere rosszul kezelte, 

így itt is módosításokat kezdeményeztünk. December hónapban elkészítettünk még egy felhívás 

tervezetet, amelynek célja a térségi mikrovállalkozások elképzeléseinek támogatása. Terveink szerint ezt 

az intézkedést 2019. nyarán nyitnánk meg, az éves közgyűlés megtartását követően.  

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. A racionalizálás különösen fontos a 2019-es év szűkebb humán keresztmetszete 

végett is.  

2018. október 3-ig 77 pályázat érkezett be, 7 pályázatot visszavontak, így összesen 70 pályázat közel 285 

millió Ft támogatási igényt realizált. Jelenleg két intézkedésünk nyitott még, a turisztikai kisléptékű és a 

védjegyes felhívások. (két tavaszi és egy őszi beadási lehetőséggel a 2019-es évben) A 2018-as évben az 

alábbi szakaszzáró napokat tartottuk felhívásainkhoz kapcsolódóan: 

 2018. / Szakaszzáró napok 

Intézkedés 

címe 
március április május június július augusztus szeptember október 

Kultúrháló 

Kislépték 
   4.   3. 3. 

Kultúrháló 

Komplex 
5. 5. 4. 1.     

Fecskeház 5.  4.      

Turizmus 

Kislépték 
 20.  22.   3. 3. 

Turizmus 

Komplex 
5. 3. 31.      

Vidék Minősége 

Védjegy 
  4. 4. 2.  3. 1. 
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Turizmus Komplex intézkedés május 31. napján lezárt, a Kultúrháló Komplex intézkedés június 1. 

napján, a Fecskeház intézkedés pedig május 4. napján és a Kultúrháló Kislépték szintén október 3. 

napján. A lezárt intézkedésekben a keretösszeg erejéig, ill. túligényléssel nyújtottak be pályázatokat, 

utóbbiakhoz kapcsolódóan forrásátcsoportosítási igényt nyújtottunk be és kaptunk meg az Irányító 

Hatóságtól. 

1.2. A HELYI FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK 
BEMUTATÁSA  

A 2018. évben a felhívásokhoz kapcsolódóan az alábbi rendezvényeket tartottuk meg: 

Időpont Esemény 

január 15.  
Fertőszéplak 

Védjegy Tanács ülés 

január 18.  
Fertőszéplak 

Fecskeház műhelymegbeszélés 

január 18.  
Fertőszéplak 

KöVi hálózati projekt fejlesztő megbeszélés 

január 26. 
Kapuvár 

GYMS megyei HACS-ok találkozója 
Házigazda a Rábaközi Leader Egyesület volt 

január 31.  
Lövő 

Kultúrháló Komplex pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati tanácsadó 
fórum 

február 6.  
Hegykő 

Vidék Minősége Védjegyes Hálózatnak pályázati információs nap 
 

március 7-8.  
Nagycenk,  
Sopronhorpács 

Nagycenken, majd Sopronhorpácson  
Kultúrháló Kislépték pályázati felhíváshoz kapcsolódó információs fórum 
tartása 

március 27. 
Győr 

GYMS Kincstár – megyei megbeszélés – előkészületek a pályázatok 
ügyintézésére 
A megyei kincstári kollégákkal közösen áttekintettük a pályázatok 
ügyintézési menetét.  

május 17.  
Fertőszéplak, Elnökségi ülés 
természetesen az ülés napirendjei közt ezen témakörök is érintettek voltak 

május 17.  
Fertőszéplak, Felügyelő Bizottsági ülés 
természetesen az ülés napirendjei közt ezen témakörök is érintettek voltak 

augusztus 27. Védjegy Tanács ülés 
szeptember 20. Védjegy Tanács ülés 

 

Ezen alkalmakról részletesen a negyedéves beszámolóinkban számoltunk be.   
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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, amely képzésekben való részvételt, tanulmányutak szervezését, különböző 

csoportok fogadását, számukra előadások tartását, turisztikai együttműködések kialakítását, fejlesztését 

egyaránt tartalmaz. Itt kiemelten a védjegy programunkat említjük meg, dióhéjban:  

A „VIDÉK MINŐSÉGE  - ALPOKALJA - FERTŐ TÁJ” VÉDJEGY PROGRAM 

A 2019-es évben 9 taggal bővült védjegyes hálózatunk, mindhárom szektort érintve:   
Turizmus szektorban:  
- Patonai Panzió 
- Tislér Diána túravezető 
- Szigethi Balázs túravezető 
 
Kézműves/Művészeti szektorban: 
- Csoltói Józseg néptáncművész 
- Kovács Máté Zétény sörfőző mester 

 
Élelmiszer szektorban:  
- Czupy Krisztina homoktövis termelő 
- KROIS BREWERY sörfőzde (Transcarban Kft.) 
- Németh Ibolya őstermelő (barack, szamóca) 
- Végerbauer István, kecske- és juhsajt készítő őstermelő 

 
2018. április 23-án Országos Védjegyes Találkozót tartott a négy térségi szervezet Zircen. Fő témáink az 
egyes térségi előrehaladások, közös pályázatok, és továbblépési lehetőségek voltak.  
 
2018. május 29. napján este tartottuk meg a Kézműves szektor külön találkozóját, melynek fő 
apropója Barkó Péter szektorvezetőnk lemondása (Budapesten, jogészként a központi Magyar 
Államkincstárnál kapott jelentős beosztást, amelyet elfogadott), és új vezető megválasztása volt.  
 
Adventi Vásárt tartottunk a Vidék Minősége jegyében november 22. délutánján a Tornácos Házban 
Hegykőn.  
 

2.2. HELYI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK TARTÁSA  

Egyesületünk az alábbi tájékoztató rendezvényeket szervezte a helyi szereplők számára:  

május 30.  
Fertőszentmiklós 

Fertőszentmiklós, 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/368-tisztujito_kozgyulest.html 

szeptember 8. 1.Vidék Olimpia, Fertőd (hagyományteremtő céllal) 

http://www.alpokalja-fertotaj.hu/hirek/368-tisztujito_kozgyulest.html
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Fertőd 
január 30.  
Lövő 

Alpokalja Társulási Ülés  
lehetséges pályázatok áttekintése, projektfejlesztés 

március 6.  
Hegykő 

Vidék Minősége Védjegyes Hálózatnak pályázatíró szeminárium tartása 

 

2.3. A HACS MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA  

A 2018-as évben egyesületünk folyamatosan működött, a szakmai, minőségi munka ellátásához szükséges 

humán erőforrás és iroda biztosításával.  

A 2018-as évben 3 fő 40 órás foglalkoztatottal működünk. Varga Krisztina volt kollégánk (jelenleg gyes-

en, ill. szintén Ausztriában dolgozik) külsős szakértőként bekapcsolódott a védjegy hálózathoz kapcsolódó 

nemzetközi (spanyolokkal és Tirollal) és egyéb pályázati programok (szakmai tanulmányutak) 

előkészítésébe. Krisztinát a nyertes pályázatokból tudjuk finanszírozni.  

A 2018-as évben két gyakornok érkezett hozzánk:  

A Porpáczy Középiskolából érkezett hozzánk nyári 4 hetes gyakorlatra Bednárik Viktória, 10. osztályos 

hallgatója, 2018. június 18-án. A Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi 

Karáról érkezett hozzánk egy hetes kötelező gyakorlatára Turnay Zsolt, II. évfolyamos - Vidékfejlesztési 

agrár mérnök BsC szakos hallgató, november 26-án.  

Irodánkat folyamatosan működtetjük Fertőszéplakon, a „Széchényi kastélyban”. Az iroda minden 

technikai felszereltséggel rendelkezik, amely a szakmai munka ellátásához szükséges, korábbi egyesületi 

beruházásoknak köszönhetően.  

A 2018-as évben az alábbiak szerint alakult a működési költség felhasználásunk, negyedéves bontásban:  

2018.  Kiutalt összeg Utalás napja 
I. negyedév 5 080 566 Ft 2018.06.29. 

II. negyedév 5 119 566 Ft 2018.10.12. 

III. negyedév 4 830 514 Ft 2018.12.19. 

IV. negyedév 5 290 720 Ft 2019.03.22. 

ÖSSZESEN:  20 321 366 Ft 
  

Az egyesület elnökségi ülésén elfogadta az éves 5 millió Ft rulírozó hitelkeret meghosszabbítását, de 
többnyire ezen keretünket nem használjuk korábbi megtakarításainkból biztosított előfinanszírozási 
erőnk végett.  
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3.  INDIKÁTOROK  

Sorszám Mutató megnevezése 
Vállalt indikátor 

száma 
2018. évben 

teljesült indikátor 

1. 
Munkaszervezet által foglalkoztatott 
személyek száma 

2 fő 3 fő 

2. Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda 1 db 1 db 

3. 
A helyi felhívások keretében támogatott 
projektek által létrehozott munkahelyek száma 

3 db 0 db 

Eltérés esetén indoklás: A 2018-as évben még nem voltak támogatott projektek.  

4.  A HFS FEJLESZTÉSI FORRÁSFELHASZNÁLÁSÁNAK  ÜTEMEZÉSE  

 

 Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység Mennyiség 

1. IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2018. év 0 db 

2. 
IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 
2018. év 

0 Ft 

3. Megjelentetett helyi felhívások száma – 2018. év 6 db 

4. Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2018. év 407 mFt 
5. Kötelezettségvállalás keretösszege – 2018. év  0 Ft 
Eltérés esetén indoklás: nem releváns. 

5.  A HACS MŰKÖDÉSI ÉS ANIMÁCIÓS FORRÁSFELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMEZÉS E  

 
 2018. évre tervezett 

összeg 
2018. évben felhasznált 

összeg1 
Teljesülés  

aránya (%) 
Működési költségek 20 500 000,- Ft 20 321 366 Ft 99,13% 
ebből Animációs költségek 4 100 000,- Ft 4 100 000 Ft 100 % 
Egyéb tervezett bevételek2 2 000 000,- Ft 2 000 000 Ft 100 % 
Összesen 22 500 000,- Ft 22 321 366 Ft  
Eltérés esetén indoklás: Az eltérés oly csekély mértékű, hogy annak indoklása nem releváns. 

A 2019-es évre 13 millió Ft működési költség, míg a 2020-as évre 11,9 millió Ft működési költség áll 

rendelkezésre, amely nem elegendő a tervezett működési költségek finanszírozására, azt tagdíjakból és 

egyéb bevételekből egészítjük ki. A terveknek megfelelően a 2019-es évtől 2 fővel működik az iroda, 

igyekszünk az éves költségvetést a tervezett 15 millió Ft alatt tartani. A 2021-es évtől a szükséges 1 fő, 6 

órás alkalmazás marad meg egészen addig, amíg a következő programozási időszak működési forrásai 

rendelkezésre nem állnak.  

Kelt.: Fertőszéplak, 2019. március 28.  

Készítette: Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető  ………………………. 

aláírás 

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


