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Ügyfél azonosító: 1004425803 
TO iratazonosító: 1829490715 

 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

2017. évre vonatkozóan 
 
 
1. Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, mint elismert Leader Helyi Akciócsoport a „VP6-
19.1.1-15 - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” nyertes pályázat révén a pályázati 
felhívás módosításaként a „VP6-19.4 - A működési költségekhez és a szervezéshez nyújtott 
támogatás” támogatásra is jogosulttá vált egyesületünk. 2016. június 11-től a Helyi Fejlesztési 
Stratégia megvalósításán dolgozunk egészen 2020. december 31-ig. 
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítására a pályázati felhívásban az alábbi kötelezettségeket 
vállalta és a 2017. évre vonatkozóan teljesítette is egyesületünk: Egy ügyfélfogadásra is alkalmas 
iroda fenntartása, a munkaszervezetben két fő foglalkoztatása, melyből egy fő munkaszervezet 
vezető. A pályázat keretében az Irányító Hatásósággal kötött együttműködési megállapodás alapján 4 
rendezvény megtartását is sor került, melyeken a térség szereplőit tájékoztattuk az aktuális pályázati 
lehetőségekről, valamint három alkalommal szakmai felkészítést (képzést) tartottunk a Helyi 
Fejlesztési Stratégiában szereplő intézkedések megvalósíthatóságáról, forráslehetőségeiről. 
A Helyi Fejlesztési Stratégia a helyi pályázati felhívások meghirdetésével folyamatos felülvizsgálatra 
került, melynek módosítása folyamatban van jelenleg is. 
A Helyi Fejlesztési Stratégai megvalósításaként 9 pályázati felhívást jelentetett meg az Innovatív Dél-
Zala Vidékfejlesztési Egyesület, melyből egy gazdaságfejlesztési célú, nyolc közösségfejlesztési célú. 
A pályázati felhívások módosítása is folyamatos a helyi szereplők igényei és a központi 
iránymutatások mentén. A pályázati felhívások elérhetőek a  
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml  
link alatt. 
 

Pályázat kódja Pályázat megnevezése Pályázat megjelenése 

VP6-19.2.1.-46-1.-17 Lokális gazdaság fellendítése a 
mikrovállalkozásokon keresztül. 

2017.10.31 

VP6-19.2.1.-46-4.2.-17 Helyi értékeket bemutató rendezvények 
támogatása 

2017.11.30 

VP6-19.2.1.-46-4.1.-17 Esélyegyenlőségi szakmai programok 
támogatása 

2017.11.30 

VP6-19.2.1.-46-3.2.-17 Illegális hulladéklerakók rekultivációjának 
támogatása 

2017.11.30 

VP6-19.2.1.-46-2.2-17 Természeti értékek potenciális turisztikai 
termékké fejlesztése 

2017.11.30 

VP6-19.2.1.-46-2.1-17 Turisztikai szereplők és szolgáltatók 
együttműködési hálózatának kialakítása 

2017.11.30 

VP6-19.2.1.-46-2.3-17 Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai 
rendezvények 

2017.11.30 

VP6-19.2.1.-46-3.1.-17 Helyi értékeket bemutató értéktárak 
támogatása 

2017.11.30 

VP6-19.2.1.-46-3.3.-17 Egészségügyi krízishelyzet ellátását 
elősegítő mobil újraélesztő készülék 

2017.12.01 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
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2. Az üzleti évben végzett tevékenységek és programok bemutatása: 
 
A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása elősegítése érdekében több külső (LEADER forráson 
kívüli forrásból biztosított) programban is részt vett az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület.  
 
- Mura Program: 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület abban a speciális helyzetben van, hogy 
tagságából több mint 30 település érintett a Mura Nemzeti Programban, mely egy hely-specifikus 
vidékfejlesztési program. A Mura Program összességében 80 települést ölel fel Dél-Zalában, célja 
pedig, hogy a térség fejlődését hosszú távon meghatározott, ezáltal az erőforrások hatékony és 
összerendezett megvalósítását biztosító stratégiai szemlélet mentén tervezett pályára állítsa, 
amely – új lendületet adva a vidéki területnek – megélhetést és perspektívát biztosít az itt élő 
lakosság számára, ezáltal hozzájárul a vidék népességmegtartó erejének növeléséhez.  
Szervezetünk a helyi fejlesztési stratégiánkban meghatározott felhívások mellett – a korábbi 
időszakhoz hasonlóan – most is segíti a térség egyéb pályázati forrásokhoz történő hozzájutását, 
így a Mura Program miniszteri biztosával együttműködésben részt vállalunk az aktuális 
információk minél szélesebb körben történő terjesztéséhez, illetve részletes információval segítjük 
a pályázókat.  
Mindehhez napi kapcsolatot tartunk azokkal az aktív szereplőkkel – önkormányzatokkal, 
vállalkozásokkal, civil szervezetekkel –, akik már többszörösen kifejezték érdeklődésüket és 
pályázati szándékukat mind a LEADER HACS által elfogadott stratégia mentén kiírásra kerülő 
pályázatok, mind pedig a Mura Program tekintetében. 

 
- ROMACT program: 

Az Európa Tanács és az Európai Bizottság indította el a ROMACT program, mely a roma 
lakosság életkörülményein változtatni akaró önkormányzatoknak szakmai segítséget nyújt ahhoz, 
hogy a 2014-20 közötti időszak EU forrásait hatékonyan tudják felhasználni a mélyszegénység 
legnagyobb gondjainak megoldásához. 
ROMACT Magyarországi Programban az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület koordináló 
szerepet vállalt fel 13 települést érintően. 
Koordináltuk a beszámolási időszakban a programban megvalósult eseményeket, 2 fő facilitátor 
tevékenységét, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek tevékenységeit a 
ROMACT program kapcsán. 

 
- ENTREP – ATHU együttműködési az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület stratégiai 

partnerséget vállalt, a projektet a monitoring bizottsági átdolgozásra kérte fel, melyben már a a 
projektpartnerek nem kérték fel stratégiai partnernek az egyesületet. A projekt vállalkozók 
szolgáltatásokkal történő segítését tőzte ki célul. 

 
- RuralGrowth - a vidéki turizmus szektor kis- és középvállalkozásainak versenyképességének 

növelése”. Nagykanizsa Megyei Jogú Város programja, melyben a környék szereplőit (erdészet, 
vállalkozók, vállalkozásfejlesztési iparkamara, civil szervezetek, különböző érdekképviseleti 
szervek) workshop-ok keretében megszólította a vidék fejlődési lehetőségeinek feltárására. Az 
Innovatív Dél-Zala két munkacsoportban (három munkacsoportból) is aktív szerepet vállalt a 
workshop-ok mellett, mivel célkitűzése egybeesett a program céljaival. 

 
- A DÉL-ZALAI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS „TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002” 

keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésében vállaltunk főszerepet, valamint a 
Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés a munkaerő-piaci 
szereplők erősödése érdekében” elkészítésében. 
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3. A működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek 
 

A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 
 

2017.10.27. – „Fejlesztési lehetőségek a Mura térségében - Muraföldén” 

Helyszín: Bázakerettyén, a Déryné Művelődési Házban (8887 Bázakerettye, Sport utca 1.) 

Napirend:  

- A Mura Nemzeti Program és a LEADER pályázati lehetőségek kapcsolódásai – előadó: 

Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, 

miniszteri biztos 

- A LEADER program aktuális állása, tervezett LEADER pályázati felhívások a Zala Zöld 

Szíve HACS területén – előadó: Török Henrich, munkaszervezet vezető (Zala Zöld Szíve 

Vidékfejlesztési Egyesület) 

- Tervezett LEADER pályázati felhívások az Innovatív Dél-Zala HACS területén – előadó: 

Kulcsár Norbert munkaszervezet vezető (Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület) 

- Egyéb aktuális lehetőségek: 

- TOP-1 Vidéki agrár-innováció, agrár-logisztika, valamint INNOGROW nemzetközi 

innovációs vidékfejlesztési „jó gyakorlatok” – előadó: Kalcsú Zoltán, Pannon Novum 

Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft.  

- Zártkerti Program – előadó: Lehota-Szolvik Edit, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 

Egyesület 

- Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – előadó: Radics Bálint, Széchenyi 

Programiroda 

 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület és a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési 

Egyesület közös szervezésben 2017. október 27-én (pénteken) 14.30 órai kezdettel 

Bázakerettyén, a Déryné Művelődési Házban (8887 Bázakerettye, Sport utca 1.) „Fejlesztési 

lehetőségek a Mura térségében - Muraföldén” címmel vidékfejlesztési tájékoztató fórumot 

szervezett. 

A fórum célja, hogy a HFS megvalósítása érdekében a HACS tájékoztatási és információs 

tevékenysége keretében a potenciális vidékfejlesztési szereplők tájékoztatása a helyi 

pályázati felhívásokban megjelölt helyi támogatási kérelmek benyújtási időszakát 

megelőzően.  

A tájékoztatás kiterjedt az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület és a Zala Zöld Szíve 

Vidékfejlesztési Egyesület által megjelenítendő helyi pályázati felhívások, valamint a pályázási 

módok bemutatására. A térséget átfogó Mura Program eddigi eredményeinek és 

együttműködési lehetőségeinek részletes előadása fontos, mivel erős kohéziós szerepet tölt 

be a program Dél-Zalában, így a két HACS területén is. A Mura Program 80 településeiből 71 

település a két HACS területére esik, azaz nagy átfedés van a két HACS területe és a Mura 

Program területe között. 

További a helyi szereplők számára értékes információk kerültek átadásra, hogy a fejlesztési 

lehetőségek minél szélesebb köre kerüljön a térségben kiaknázásra: 

- TOP-1 Vidéki agrár-innováció, agrár-logisztika, valamint INNOGROW nemzetközi 

innovációs vidékfejlesztési „jó gyakorlatok” 

- Zártkerti Program 

- Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 

A rendezvényen megjelent polgármesterek, vállalkozók, civilek széleskörű tájékoztatást 

kaptak, melyek kapcsán fel is tehették kérdéseiket.  

A két vidékfejlesztési egyesület munkaszervezetei megadva elérhetőségeiket felajánlották a 

rendezvényen túli szakmai tájékoztatások lehetőségét is, akár személyes, akár csoportos 

formában. 
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A rendezvény időtartama alatt kávét, frissítőket, házi jellegű pogácsát, pékárukat (helyi 

termékeket) szolgáltak fel a szervezők a kedves megjelenteknek.  

A rendezvény sikeresnek mondható, mind a megválasztott témák, mind a megjelentek, mind a 

feltett kérdések, mind pedig a jelenlévők visszajelzései alapján. A rendezvényen többen 

jelezték személyes tájékoztatók igényét. 

 

 

A rendezvényen készült fotók: 
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2017.12.14. 8 óra – CIVIL FELKÉSZÍTŐ FÓRUM a megjelent LEADER Helyi Pályázati felhívások 

tartalmáról 

Helyszín: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.) 

Napirend:  

- Civilek pályázati lehetőségei a LEADER helyi pályázati felhívásokban  

Előadó: Kulcsár Norbert, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet 

vezetője 

- Kérdések-válaszok 

 

A regisztrációt követően Kulcsár Norbert, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

munkaszervezet vezetője köszöntötte a jelen lévőket, majd elmondta ismertette a napirendet. 

Előadásában: 

Ismertette a helyi pályázati kiírásokat: 

1.  Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül 

2.1. Turisztikai szereplők és szolgáltatók együttműködési hálózatának kialakítása 

2.2. Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése 

2.3. Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai rendezvények 

3.1. Helyi értékeket bemutató értéktárak támogatása 

3.2. Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása 

3.3. Egészségügyi krízishelyzet ellátását elősegítő mobil újraélesztő készülék 

4.1. Esélyegyenlőségi szakmai programok támogatása 

4.2. Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása 

Kiemelte a megjelentek számára pályázható kiírásokat.  

Bemutatásra kerültek a pályázati lehetőségek egyesével, hogy melyik milyen céllal, tartalommal 

került kiírása.  

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője ismertette a pályázók 

körére, a támogatható tevékenységekre, az elszámolható költségek körére, a pályázati 

keretösszegre, a támogatási kérelem benyújtásának határidejére, a támogatási összegre, a 

támogatási intenzitásra, a vállalandó kötelezettségekre, a további pályázati feltételekre vonatkozó 

lényegesebb információkat. 
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Elmondta az előadó, hogy az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület által üzemletett 

honlapon (www.innovativdelzala.hu) folyamatosan figyelemmel kísérhetik az aktuális 

információkat, amit csak lehet közzé tesznek a sikeres pályázás érdekében. Javasolta minden 

pályázni szándékozó részére, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 

Egyesület munkaszervezetével a támogatási kérelem benyújtást megelőzően, hogy minden 

információ birtokában tudják benyújtani a támogatási kérelmet, így elkerülve az esetleges hiányos, 

vagy rossz támogatási kérelmek benyújtását, beérkezését. 

A kérdések-válaszok után a pályázatok benyújtásának módja került bemutatásra. Lépésről 

lépésre a pályázati felület elérhetőségétől a felület kezelésén át a pályázati dokumentumok 

letöltéséig.  

A helyi pályázati felhívások mellékleteiről külön blokkban tájékoztatta a jelenlévőket Kulcsár 

Norbert, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. 

 

 

A rendezvényen készült fotó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innovativdelzala.hu/
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2017.12.14. 10 óra – VÁLLALKOZÓI FELKÉSZÍTŐ FÓRUM a megjelent LEADER Helyi Pályázati 

felhívások tartalmáról 

Helyszín: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.) 

Napirend:  

- Vállalkozók pályázati lehetőségei a LEADER helyi pályázati felhívásokban  

Előadó: Kulcsár Norbert, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet 

vezetője 

- Kérdések-válaszok 

 

A regisztrációt követően Kulcsár Norbert, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

munkaszervezet vezetője köszöntötte a jelen lévőket, majd ismertette a napirendet. 

 

Előadásában: 

Ismertette a helyi pályázati kiírásokat: 

1.  Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül 

2.1. Turisztikai szereplők és szolgáltatók együttműködési hálózatának kialakítása 

2.2. Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése 

2.3. Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai rendezvények 

3.1. Helyi értékeket bemutató értéktárak támogatása 

3.2. Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása 

3.3. Egészségügyi krízishelyzet ellátását elősegítő mobil újraélesztő készülék 

4.1. Esélyegyenlőségi szakmai programok támogatása 

4.2. Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása 

Kiemelte a megjelentek számára pályázható kiírást. 

Bemutatásra került a pályázati lehetőség, hogy milyen céllal, tartalommal került kiírása.  

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője ismertette a pályázók 

körére, a támogatható tevékenységekre, az elszámolható költségek körére, a pályázati 

keretösszegre, a támogatási kérelem benyújtásának határidejére, a támogatási összegre, a 

támogatási intenzitásra, a vállalandó kötelezettségekre, a további pályázati feltételekre vonatkozó 

lényegesebb információkat. 

Elmondta az előadó, hogy az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület által üzemletett 

honlapon (www.innovativdelzala.hu) folyamatosan figyelemmel kísérhetik az aktuális 

információkat, amit csak lehet közzé tesznek a sikeres pályázás érdekében. Javasolta minden 

pályázni szándékozó részére, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 

Egyesület munkaszervezetével a támogatási kérelem benyújtást megelőzően, hogy minden 

információ birtokában tudják benyújtani a támogatási kérelmet, így elkerülve az esetleges hiányos, 

vagy rossz támogatási kérelmek benyújtását, beérkezését. 

A kérdések-válaszok után a pályázatok benyújtásának módja került bemutatásra. Lépésről 

lépésre a pályázati felület elérhetőségétől a felület kezelésén át a pályázati dokumentumok 

letöltéséig.  

A helyi pályázati felhívás mellékleteiről külön blokkban tájékoztatta a jelenlévőket az előadó. 

 

http://www.innovativdelzala.hu/
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A rendezvényen készült fotó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.12.14. 13:30 óra – ÖNKORMÁNYZATI FELKÉSZÍTŐ FÓRUM a megjelent LEADER Helyi 

Pályázati felhívások tartalmáról 

Helyszín: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.) 

Napirend:  

- Önkormányzatok pályázati lehetőségei a LEADER helyi pályázati felhívásokban  

Előadó: Kulcsár Norbert, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet 

vezetője 

- Kérdések-válaszok 

 

A regisztrációt követően Kulcsár Norbert, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

munkaszervezet vezetője köszöntötte a jelen lévőket, majd elmondta ismertette a napirendet. 

Előadásában: 

Ismertette a helyi pályázati kiírásokat: 

1.  Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül 

2.1. Turisztikai szereplők és szolgáltatók együttműködési hálózatának kialakítása 

2.2. Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése 

2.3. Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai rendezvények 

3.1. Helyi értékeket bemutató értéktárak támogatása 

3.2. Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása 

3.3. Egészségügyi krízishelyzet ellátását elősegítő mobil újraélesztő készülék 

4.1. Esélyegyenlőségi szakmai programok támogatása 

4.2. Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása 

Kiemelte a megjelentek számára pályázható kiírásokat.  

Bemutatásra kerültek a pályázati lehetőségek egyesével, hogy melyik milyen céllal, tartalommal 

került kiírása.  

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője ismertette a pályázók 

körére, a támogatható tevékenységekre, az elszámolható költségek körére, a pályázati 

keretösszegre, a támogatási kérelem benyújtásának határidejére, a támogatási összegre, a 

támogatási intenzitásra, a vállalandó kötelezettségekre, a további pályázati feltételekre vonatkozó 

lényegesebb információkat. 
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Elmondta az előadó, hogy az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület által üzemletett 

honlapon (www.innovativdelzala.hu) folyamatosan figyelemmel kísérhetik az aktuális 

információkat, amit csak lehet közzé tesznek a sikeres pályázás érdekében. Javasolta minden 

pályázni szándékozó részére, hogy vegyék fel a kapcsolatot az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 

Egyesület munkaszervezetével a támogatási kérelem benyújtást megelőzően, hogy minden 

információ birtokában tudják benyújtani a támogatási kérelmet, így elkerülve az esetleges hiányos, 

vagy rossz támogatási kérelmek benyújtását, beérkezését. 

A kérdések-válaszok után a pályázatok benyújtásának módja került bemutatásra. Lépésről 

lépésre a pályázati felület elérhetőségétől a felület kezelésén át a pályázati dokumentumok 

letöltéséig.  

A helyi pályázati felhívások mellékleteiről külön blokkban tájékoztatta a jelenlévőket Kulcsár 

Norbert, Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. 

 

A rendezvényen készült fotók: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.innovativdelzala.hu/
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A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 
 
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületben, mint LEADER Helyi Akciócsoportban a 
beszámolási időszakban változás történt az egyesület összetételét illetően, amely változás az 
előző és a következő időszak tekintetében folyamatosnak mondható. A változás a kilépő és 
belépő tagok tekintetében jelentkezik. A fluktuáció jellemzően akkor csúcsosodik ki, mikor a 
tagdíj fizetésével kapcsolatos megkeresések történnek, belépési igényeket gyűjtjük a 
következő közgyűlésig, ahol a közgyűlés dönt a tagfelvételről. 
Változás történt az egyesület tisztségviselői körében, 2017.01.19-én elnök személyének 
váltására. 2017.03.02-án az elnökség további tagjainak újraválasztása történt amellett, hogy a 
11 fős elnökség 7 fősre csökkent. Ugyan csak 2017.03.02-án tartott közgyűlésen a felügyelő 
bizottsági tagok is újra megválasztásra kerültek, amellett, hogy 6 fő helyett 5 fős lett a 
felügyelő bizottság. 
 
A munkaszervezet fenntartása folyamatos volt a beszámolási időszakban is.  
2015. november 01-étől 1 fő munkaszervezet vezető munka törvénykönyve szerinti 40 órás 
főállású jogviszonyban és 1 fő ügyintéző, ügykezelő megbízási jogviszonyban segíti a 
munkaszervezet tevékenységét folyamatosan. 
2016. október 01-étől felvételre került 1 fő pályázati ügyintéző munka törvénykönyve szerinti 
40 órás főállású jogviszonyban. 
2017. évben a munkaviszonyokban változás nem történt. 
A munkaszervezet által végzett tevékenységek biztosítására irodát bérel az Innovatív Dél-Zala 
Vidékfejlesztési Egyesület Újudvaron. Az iroda fenntartása is folyamatos. Az iroda jellemzői: 
két helyiségből (tárgyaló, ügyféltér), közlekedő folyosóból, mellékhelyiségből áll, felszerelt: 
számítógépekkel, fénymásolóval, vezetékes telefonnal, Internettel, irodabútorokkal, riasztóval, 
tűzjelző rendszerrel. 
Irodaszerek, fogyóeszközök, postai bélyegek kerültek beszerzésre a munkaszervezet 
munkájának biztosítása érdekében. 

 
 
4. Pályázatok 

 
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2017. évben az alábbi pályázati felhívásokra az 
alábbi elnevezésű projekteket nyújtotta be 
: 
VP6-19.3.1-17 – A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 
előkészítése és megvalósítása:  

Hazai együttműködések (1. célterület): 
- ÍZ-régió (főpályázóként) 
- Otthonom Murafölde (főpályázóként) 
- ZALA CHARTA - Vidékfejlesztést támogató innovatív programok megvalósítása Zala 

megyében (konzorciumi partnerként) 
Nemzetközi együttműködések (2. célterület): 
- Alternatív Ifjúsági Öko-programok (főpályázóként) 
- Új utakat keresve - bunkerturizmus határon innen és túl (konzorciumi partnerként) 

 
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése 

- Dombhátról – Dombhátra (konzorciumi partnerként) 
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Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2017. évben folyamatban lévő pályázati 
megvalósítása: 

 
VP6-19.1.1-15 – Hely Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása  

A VP M19-es intézkedéscsoportja esetében a Helyi Akció Csoportoknak (HACS) kiosztott 
működési (VP6-19.4.1 - Működési és animációs költségek) és fejlesztési (VP6-19.2.1 - Helyi 
fejlesztési stratégiák megvalósítása) források, melyek felhasználására a VP6-19.1.1-15 
kódszámú „LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása” című 
felhívásban támogatott HACS-ok a támogatás elnyerésével „automatikusan” jogosulttá váltak. 

 
„B” tevékenység: Működési és animációs költségek 

Elnyert támogatás: 76.337.228,- Ft 

Elnyert indikatív forráskeret: 398.572.943,- Ft 

Önerő: 0,- Ft 

Összes költség: 76.337.228,- Ft 

Projekt időtartama: 2016. június 11. – 2020, december 31. 

Elszámolva eddig: 2016.június 11- 2017. március 31-ig személyi jellegű kifizetéseket (bérek, 
járulékok, munkába járás költségei) 

 
 
 
Kelt.: Újudvar, 2018. május 03. 
 
 
 
Készítette: Kulcsár Norbert, munkaszervezet vezető 
 Lehota-Szolvik Edit, pályázati ügyintéző 
 
 
 
 

dr. Molnár Zoltán 
elnök 


