SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület 2017. évi működéséről
2017. évben megkezdtük a pályázati felhívások összeállítását, kidolgozását a Helyi Fejlesztési
Stratégiára alapozva. A felhívások elkészítésének végző határideje 2017. október 31. lett. Addig
több egyeztető megbeszélésen és fórumon is részt vettünk, hogy javítani tudjuk a pályázati
felhívásainkat.
A korábbi ütemtervtől eltérően 2017. október 31-én jelentek meg gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó pályázati felhívások. Az alább felsorolt 4 db felhívást jelentettük meg.
1.) VP6-19.2.1.-69-8.1.3-17 A hagyományos vidéki élethez kötődő tevékenységeket bemutató
nyitott porták kialakítása, továbbfejlesztése
2.) VP6-19.2.1.-69-8.1.4-17 A térség gazdasági és kulturális kapcsolatait erősítő,
tudásmegosztáson alapuló programok támogatása
3.) VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és
szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése
4.) VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások
versenyképességének növelése
2017. november 29-én két darab nem gazdaságfejlesztési pályázat jelent meg, melyek a
következők:
5.) VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének
támogatása
6.) VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képben! - Médiára, helyi nyilvánosságra épülő
közösségépítő programok támogatása
2017. november 30-án az utolsó két nem gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó felhívás jelent
meg, melyek a következők:
7.) VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai
fejlesztések megvalósítása
8.) VP6-19.2.1.-69-8.1.2-17 Térségi komplex promóció
A megjelenést követően minden pályázati felhívás esetében 2 hónap felkészülési idő állt
rendelkezésre a pályázók részére mielőtt megnyílt az elektronikus felület a pályázatok
benyújtásához. A gazdaságfejlesztési pályázatok benyújtására 2018. január 2-tól a nem
gazdaságfejlesztési pályázatok pedig 2018. február 1-től kerülhetnek benyújtásra. A megjelent
valamennyi pályázati felhívás esetében kötelező 1 alkalommal egyeztetni a készülő projektről
a HACS munkaszervezettel, amelyről igazolást állít ki és kötelező csatolni a pályázathoz.
A HACS munkaszervezeti iroda továbbra is működik a Szombathely Horváth B. krt. 9. cím
alatt, ahol 2 fő Szili Orsolya munkaszervezet vezető és Polgárné Sarok Edit projektkoordinátor
teljes munkaidőben dolgozik valamint 2 fő részmunkaidős munkavállaló is volt Inzsöl Renáta
és Meskó Krisztián.

Tisztségviselők:
2017. évben az egyesület tisztségviselőiben változás nem történt.

Tagfelvétel:
Az egyesület tagsága 2017. évbe egy vállalkozás és egy egyesület taggal bővült. Az új tagok
neve: Innopartner Tanácsadó, Fejlesztő és Kutató Kft. valamint a Táplánszentkereszt
Kultúrájáért Egyesület.

Pályázat:
„Zsup készítő alkotótábor” címmel pályázatot nyújtottunk be a Magyar Művészeti
Akadémiához, amely pályázatot meg is nyertük és a sikeres megvalósítás után az elszámolásra
is sor került. Az elnyert támogatási összeg: 500.000 Ft
„A Pinkától a Rábáig - a hal mint helyi termék” címmel LEADER Együttműködés pályázat
keretében pályázatot nyújtottunk be a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft-vel és a
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével közösen.
„Vidéki Műhely sorozat a LEADER akciócsoportok és a natúrparkokmunkájának
összehangolása érdekében” címmel LEADER Együttműködés pályázat került benyújtásra a
három magyarországi natúrpark és a Magyar Natúrpark Szövetség partnerségében.
„Hagyományok újratöltve – hagyományos vidéki rendezvények a helyes
hulladékgazdálkodás és szemléletformálás jegyében” címmel decemberben egyedi kérelmet
nyújtottunk be a Földművelésügyi Minisztériumhoz.

Alapszabály és SZMSZ:
2017-ben sem alapszabály sem SZMSZ módosítás nem történt.

Gazdálkodás
Az egyesület gazdálkodása a 2017. évben stabil volt. Az Irányító Hatósággal kötött
Együttműködési Megállapodás alapján az egyesület a 2016-2020 időszakra 72.562.862 Ft
működési forrásra, amelynek tényleges kifizetése 2017-ben kezdődhetett meg. A kezdeti
nehézségek áthidalására az egyesület előleget igényelt a Magyar Államkincstártól amelyhez a
garanciavállaló nyilatkozatot a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet biztosította a 2016.06.10től 2017.02.28-ig tartó időszakban már elköltött működési költségekre. Az előleg összege:
7.624.261 Ft volt, amelyet 2017. május 19-én folyósított részünkre a hivatal. Az előleg
megérkezését alig megelőzően lehetőség nyílt a 2016.06.10 és a 2017.03.31 között elköltött
munkabérek elszámolására, majd a következő negyedévben már a dologi költségeket is
elszámolhattuk. Az elszámolások benyújtása és a kifizetések ezt követően folyamatossá váltak,
így a munkaszervezet likviditása is biztosítottá vált. Az előleg visszafizetése a bankgarancia
lejára előtt 2017. decemberben megtörtént, így hosszabbításra nem volt szükség.

Szeretnénk megköszönni a Tisztelt Egyesületi Tagoknak, hogy 2017. februárjában a gyors
tagdíjbefizetéseknek köszönhetően a munkaszervezet fizetőképessége megmaradt, a
számláinkat kisebb átütemezéstől eltekintve ki tudtuk fizetni. Nagyon köszönjük a
hozzájárulásukat!

Gencsapáti, 2018. május 22.
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