SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület 2018. évi működéséről
2018. év a pályázatbenyújtás és pályázatkezelés éve volt. Az alábbi felsorolt pályázati
felhívásokra elkezdődhetett a pályázatok benyújtása és az év során több szakaszzárás volt,
amelyet követően kezdődhetett meg a pályázatok adminisztratív ügyintézése.
A pályázati felhívások, amelyekre lehetőség volt pályázat benyújtásra:
1.) VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai
fejlesztések megvalósítása
2.) VP6-19.2.1.-69-8.1.2-17 Térségi komplex promóció
3.) VP6-19.2.1.-69-8.1.3-17 A hagyományos vidéki élethez kötődő tevékenységeket bemutató
nyitott porták kialakítása, továbbfejlesztése
4.) VP6-19.2.1.-69-8.1.4-17 A térség gazdasági és kulturális kapcsolatait erősítő,
tudásmegosztáson alapuló programok támogatása
5.) VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és
szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése
6.) VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások
versenyképességének növelése
7.) VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének
támogatása
8.) VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képben! - Médiára, helyi nyilvánosságra épülő
közösségépítő programok támogatása
A gazdaságfejlesztési pályázatok benyújtására 2018. január 2-tól a nem gazdaságfejlesztési
pályázatok pedig 2018. február 1-től nyílt lehetőség. 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.
Az év során hat pályázati felhívásra érkezett be összesen 87 db pályázat 305 millió forint
összegben. A pályázatkezelés során 7 db pályázat került visszavonásra. Az év végére 55 db
pályázat került Helyi Bírálóbizottsági ülésre előkészítésre 217 millió forint összegben.
A HACS munkaszervezeti iroda továbbra is működik a Szombathely Horváth B. krt. 9. cím
alatt, ahol Szili Orsolya munkaszervezet vezető és Németh-Kurimai Hajnalka és Végh Ádám
vidékfejlesztési referens teljes munkaidőben dolgozik.

Tisztségviselők:
2018. évben az egyesület tisztségviselőiben változás nem történt.

Tagfelvétel:
Az egyesület tagsága 2018. évbe a tagok számában bővülés nem történt.

Pályázatok:
„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.
„Barangolás két keréken két térségben” címmel LEADER Együttműködés pályázat került
benyújtásra a Vasi Hegyhát Rábamente LEADER Egyesülettel és egy szálláshely üzemeltető
vállalkozóval.

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

Gazdálkodás
Az egyesület gazdálkodása a 2018. évben stabil volt. Az Irányító Hatósággal kötött
Együttműködési Megállapodás alapján az egyesület a 2016-2020 időszakra 72.562.862 Ft
működési forrással számolhat. Az elszámolások benyújtása és a kifizetések folyamatossá
váltak, így a munkaszervezet működésének finanszírozása stabil.

Szeretnénk megköszönni a tagságunk pályázatot benyújtott tagjainak a türelmet és kitartást,
amellyel a lassú pályázatkezelést viselik!

Gencsapáti, 2019. május 21.
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