SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület 2016. évi működéséről
A 2015-ben megkezdett Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozását elindító fórumsorozat
folytatódott 2016-ban is.
2016 januárjában fejlesztési területenként fórumokat szerveztünk 3 alkalommal (témák: helyi
termék, helyi érték, gazdaságfejlesztés, közösségépítés, turizmus, stb.). A tervező
munkacsoport ezek alapján kidolgozta az intézkedéseket. A fórumokon kívül e-mail útján is
eljuttathatóak a tervező munkacsoporthoz a tervezést érintő javaslatok (projektötlet adatlapok
formájában).
Helyszín

Időpont

Résztvevők
létszáma
2016. január 13. (szerda) 17 12 fő
óra

Táplánszentkereszt, Művelődési Ház
(9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 2.)
Témafókusz: közösség, kultúra
2016. január 20. (szerda) 17 22 fő
Perenye, Művelődési Ház
óra
(9722 Perenye, Béke u. 34.)
Témafókusz: vállalkozás fejlesztés
2016. január 25. (hétfő) 17 16 fő
Szentpéterfa, Művelődési Ház
óra
(9799 Szentpéterfa, Rákóczi u. 10.)
Témafókusz: helyi termék előállítás,
fejlesztés
1. táblázat: 2016 januári HFS tervező fórumsorozat időpontjai és helyszínei
A HFS benyújtására közgyűlési elfogadó határozat alapján került sor. Így a tagság szabadon
véleményezhette, alakíthatta a stratégiát.
A HFS 2016. január 28-i közgyűlés elfogadta a HFS előzetes változatát, amely megküldésre
került az Irányító Hatóságnak felülvizsgálat céljából. Az IH jóváhagyását követően a 2016.
június 07. megtartott közgyűlés elfogadta a végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát, amelyet a
honlapon közzé is tettünk.
A HFS elfogadását követően az egyesület jogosulttá vált 2016. június 10-i időponttól a
működési és animációs költségek elszámolására. Ettől az időponttól a HACS munkaszervezet
létrehozása is megkezdődött. HACS munkaszervezeti iroda került kialakításra a Szombathely
Horváth B. krt. 9. cím alatt, ahol 3 fő munkavállaló kezdte meg hivatalosan a munkaszervezeti
munkát. Inzsöl Renáta vidékfejlesztési referens, Szili Orsolya munkaszervezet vezető, Polgárné
Sarok Edit projekt koordinátor.
A novemberi közgyűlés keretében megfogalmazásra került az a két intézkedés, amelynek a
meghirdetését elsőre tervezi az egyesület. Ez a két intézkedés a 8.1.5 Nem mezőgazdasági
vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak és kereskedelmi tevékenységének fejlesztése
(Gazdaságfejlesztés) és a 8.1.7. Helyben vagyunk. Ezen intézkedésekhez a pályázati felhívások
kidolgozása elkezdődött.

A pályázati felhívások kidolgozása illetve azok megjelentetésének folyamata lassú és kb. egy
hete rendelkezünk egy tervezett ütemtervvel a pályázatokkal kapcsolatban. Az új ütemterv
szerint 2017. július 31-ig kell elkészíteni az összes pályázati felhívást és megküldeni az IH
részére felülvizsgálat és jóváhagyás céljából.

Tisztségviselők:
2016 januárjában tartott közgyűlés elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város képviseletében
Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet Osztályvezetőjének felügyelő bizottsági taggá
történő megválasztását.

Tagfelvétel:
Az egyesület tagsága 2016. évbe egy vállalkozás taggal bővült. Az új tag neve: Öko Grill Kft
Nemesbőd.

Pályázat:
„Együtt a Vidékért” címmel januárban NEA működési pályázatot nyújtottunk be a működési
költségeink kiegészítő támogatásához. Az egyesület 500.000,- Ft támogatást kapott.
„Töltsd tele vassal” címmel januárban NEA szakmai pályázatot nyújtottunk be. A pályázat
keretében filmes, fotó és rajpályázatot hirdettünk meg és ehhez kapcsolódóan díjátadó
rendezvényeket terveztünk. A pályázatok témája a saját települések értékinek bemutatása,
településfilm készítés, „Miért szeretek a településemen lakni?” szubjektív élmények,
gondolatok bemutatása egy-egy településről.
„Nekünk nemcsak térkép e táj!” – Közösségépítő- és fejlesztő rendezvények a
szombathelyi járásban címmel EFOP pályázat került benyújtásra a térségben megvalósítani
kívánt rendezvények támogatásához, amelyhez önkéntesek bevonását is igényelte.
Torony Község Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújtottunk be 2017. május 26án az EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzet felszámolása komplex programokkal
pályázatra.
Július hónapban LEADER Térségek közötti együttműködés pályázatokat tervezünk benyújtani,
amelynek témái még egyeztetés alatt vannak.

Alapszabály és SZMSZ:
2016-ban a foglalkoztatási paktumban való részvételhez bővítettük az egyesület tevékenységét
ez alapszabály módosítást igényelt.

Gazdálkodás
Az egyesület gazdálkodása a 2016. évben stabil volt. A HFS kidolgozás kapott 9.9 millió
összegű pályázat elszámolása 2016. július hónapban megtörtént. Az fenti összeget két
részletben tudtuk lehívni, amelye a következő időszak finanszírozásának az alapját is jelentette
a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Az IH többszöri ígérete ellenére a 2016. június 10től esedékessé váló működési támogatás kifizetése a 2016. évben nem történt meg és az
eljárásrend hiánya miatt a mai napig nem történt meg, tehát eddig még LEADER működési
forrást nem kapott az egyesület. A tartalékolt támogatás és a tagdíjak határidőre történő
befizetésének köszönhetően a működés 2017. márciusig biztosított volt. A további
bizonytalanságok és az erőteljesen lassított folyatok miatt 2017. januárban az elnökség ügy
határozott, hogy az egyesület indítsa el az előlegkérelemhez szükséges bankgarancia kiállítását
a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel. A bankgarancia igénylés biztosítékát a 2016. június
és 2017. január közötti időszakban már ténylegesen kifizetett költségek jelentették, amelyet a
bank elfogadott és március végén kiállította a garanciát az előlegkérelemhez. Az előlegkérelem
2017. április 11-én került benyújtásra az Államkincstár (volt MVH) felé, amelynek kifizetése
még nem történt meg. Az kincstár hiánypótlását és többszöri telefonos egyeztetést követően
rendkívül nehézkesen történik az ügyintézés az előlegkérelemmel kapcsolatban.
2017. áprilisban végre lehetőség nyílt a működési költségek elszámolására a 2016. június 10 és
2017. március 31-i időszak tekintetében, de először csak a személyi jellegű kifizetések
számolhattuk el. Az időszak 2017. április 18-án lezárult, a kérelemmel kapcsolatosan
semmilyen hivatalos értesítés nem érkezett.

Gencsapáti, 2017. május 22.

Tisztelettel:

Varga Albin sk.
elnök

