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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

2018. 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 2018. 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 2018. évben felülvizsgálatra került, melynek módosítása elfogadásra 
került. 
A Helyi Fejlesztési Stratégai megvalósításaként 2017. évben 9 pályázati felhívást jelentetett meg az 
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. A pályázati felhívásokban helyi igények alapján, 
valamint központi kezdeményezésű módosításokra került sor 2018. évben. 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 érdekében kiírt LEADER helyi pályázati felhívásokra 
sikeres pályázatok beérkezése érdekében információs napokat, képzést szervezett az egyesület  
munkaszervezete. Minden pályázó részére biztosított a munkaszervezet konzultációs lehetőséget, 
melynek keretében a kiírás pontosítása és egyéb információk átadása történt figyelve arra, hogy 
tanácsadásra ne kerüljön sor.  
 
- 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.  

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

növelése”. Nagykanizsa Megyei Jogú Város programja, melyben a környék szereplőit (erdészt, 
vállalkozók, vállalkozásfejlesztési iparkamara, civil szervezeteit, különböző érdekképviseleti 
szerveket) 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 projekt 2018. évben 
zárult, de a kialakult kapcsolatok révén aktív együttműködéseket tervezünk a jövőben is. 

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

keretében a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés a 
munkaerő-piaci szereplők erősödése érdekében” felülvizsgálatában vettünk részt szakmai 
tanácsokkal. 

 
 
3. A működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek 

 
 
A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése. 

 
3.1 „Társadalmi vállalkozások szerepe, erősítése” címmel CIVIL FÓRUMOT szervezett az 
Innovatív Dél-Zala Vidékfejles3ztési Egyesület a Creative Team Alapítvánnyal. 

Időpont: 2018. október 25-én (csütörtök) 13:00 óra  

Helyszín: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás (8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.)  

Program: 

- Megnyitó 

- Előadás 

Társadalmi vállalkozások szerepe, erősítése, támogathatósága a LEADER pályázati rendszerben.  

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

- Kerekasztal beszélgetés 

Társadalmi vállalkozások szerepe a civil közösségek életében (meglévő problémák, helyi igények, 

megfogalmazott javaslatok) 

Moderátor: Szolnok Ferenc, szociális szövetkezeti szakértő 

- Értékelés, zárás 
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- Büfé 

 

A megjelentek hasznos előadást hallhattak Kulcsár Norbert, munkaszervezet vezető előadásában 

az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület képviseletében a „Társadalmi vállalkozások 

szerepe, erősítése” témakörében. 

A program bemutatása: 

A rövid megnyitó alkalmából Szolnok Ferenc köszöntötte a megjelenteket és külön méltatta, hogy 

a Creative Team Alapítvány és az Innovatív Dél-Zala közös szervezésében valósul meg az 

esemény, melyhez az Innovatív Dél-Zala szakmai támogatást, a meghívók kiküldését vállalta, 

amellyel kiemelt fontosságúvá tette a workshop-ot, ezt külön megköszönte. Majd kiemelte a 

Creatíve Team Alapítványt, mint az esemény fő kezdeményezőjét és az általa megpályázott 

támogatási összegnek köszönhető lehetőséget. Fel kérte előadása megtartására Kulcsár 

Norbertet. 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, mint helyi LEADER Akciócsoport 

munkaszervezet vezetője, Kulcsár Norbert tartott PowerPoint-os előadást. Az előadás anyagban 

az előadó feltűntette a LEADER működési forrást támogató okirat számát, és az ügyfél azonosítót, 

de jelen eseményhez költséget külön nem számolt el. 

Az előadásban az alábbiak hangzottak el: 

- Társadalmi vállalkozások fogalma, küldetése kialakulásuk története több megközelítésben is. 

o Fogalma 

o Küldetése 

o Rengeteg fogalma létezik, de…. 

A fogalom meghatározásának mindegyike egyetért abban, hogy a társadalmi 

vállalkozás valamilyen  

- társadalmi ügyet képvisel,  

- társadalmi küldetése van. 

- Társadalmi vállalkozások típusa a vállalkozói tevékenység és a társadalmi küldetés 

kacsolódása szerint: 

o beágyazott, integrált, külső. 

- Társadalmi vállalkozások formái. 

o Nincs jellegzetes formája. 

o Magyarországon elterjedtebb formája, mely az Európai meghatározású társadalmi 

vállalkozásoknak megfelelnek: 

Szociális szövetkezet 

- Társadalmi vállalkozások szerepe. 

o Misszió vezérelt és profit vezérelt skálán elhelyezkedése a hagyományos nonprofit, 

jövedeleteremtő tevékenységgel rendelkező nonprofit, TÁRSADALMI 

VÁLLALKOZÁS, Társadalmilag felelős vállalat, felelős gyakorlattal rendelkező vállalat, 

hagyományos forprofit típusoknak. 

- Társadalmi vállalkozások erősítése: civil szervezetek szemszögéből, azon belül külön 

kiemelve a LEADER szervezeteket. 

o Civil szervezetek: 

társadalmi célok megfogalmazásával,  

közös tevékenységgel (együttműködés),  

társadalmi vállalkozások alapításával. 

o LEADER Helyi Akciócsoport: 

tanácsadással, 

közös tagsággal, 

pályázati lehetőség biztosításával. 
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- LEADER helyi pályázati lehetőségek 

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 

- „Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül” kiírás részletei: 

pl.: támogatható tevékenységek, támogatási intenzitás, támogatási összeg, forráskeret, stb. 

Ezt követően Szolnok Ferenc moderálta a „Társadalmi vállalkozások szerepe a civil közösségek 

életében” workshop-ot, melynek keretében az alábbiakat tárgyalták a jelen lévők: 

A résztvevők által felvázolt problémák: 

- A társadalmi vállalkozásoknál nem tisztázott, hogy tevékenység, vagy jogi forma jellemzi-

e őket. Ugyanis egy tevékenység is lehet társadalmi vállalkozás, amely társadalmi 

küldetés mentén jött létre, de jogi személyiség nem áll mögötte (pl.: ételosztás karácsonyi 

időszakban lakótelepeken) 

- A társadalmi küldetések nem fogalmazódnak meg olyan mértékben a nagyvállalatot, 

tőkések körében, mint, ahogy arra szükség lenne. 

- A társadalmi vállalkozásoknak, mint jogi formának nincsen régmúltra visszavezethető 

gyökerei, ezért hagyományai is csekély mértékben tapasztalhatóak, így jó példákból is 

kevesebb található. 

A résztvevők által megfogalmazott helyi igények: 

- Tudatformálásra lenne szükség a társadalmon belül, mit is értünk társadalmi vállalkozás 

alatt, hiszen még ezen kis körben is vannak eltérések. 

- A tőkések érzékenyítésére lenne szükség. 

- Több olyan jogi formát öltő társadalmi vállalkozás szülessen, amelyek a társadalmi 

szükségletekre küldetéssel tudnak eredményesen reagálni. 

A résztvevők által megfogalmazott javaslatok: 

- Forrásokat találni a tudatformáláshoz (társadalmi és tőkés szinten egyaránt). 

- A LEADER források kiaknázására a jelenlévők ismeretségében lévő társadalmi 

vállalkozások figyelmét fel kell kelteni. 

- Több hasonló beszélgetés szervezése a téma fontosságára tekintettel. 

 

KÉPEKBEN: 
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3.2. VÁLLALKOZÓI FÓRUM Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében – 

Nagykanizsa 

Időpont:  2018. december 03-án (hétfőn) 16:00 óra  

Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) Földszinti 

Konferenciaterem (bejárattól közvetlenül balra) 

Program: 

- Gyakran Ismételt Kérdések 

- Csoportos konzultáció (sikeres pályázás érdekében információk átadása) 

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

helyi pályázati felhívás kapcsán 

A felhívás részletesen bemutatásra került: 

- Támogatható: 

Elsősorban mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása 

Nem mezőgazdasági termékek előállítása 

Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése 

- Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható: 

Önállóan nem támogatható: 

- Támogatási intenzitás: 60 %  

  További 10 % ponttal emelhető a támogatási intenzitás, amennyiben valamely 

alábbi kitétel közül legalább egy igazolt a pályázat benyújtásakor: 

 a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. mellékelte a kedvezményezett 

települések jegyzékében szereplő vagy a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 

4. melléklete - átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékében 

szereplő településen van a pályázónak székhelye, telephelye, 

 500 fő lélekszám alatti településeken van a pályázó székhelye, telephelye, a 

fejlesztést ezen településen valósítja meg (a pályázat benyújtásakor 

legfrissebb KSH adatok alapján), 

 Konzorciumban megvalósuló projekt, 

 helyi terméket előállító mikrovállalkozás. 

- Támogatási összeg:  500.000,-  Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig 

- Forráskeret: 210.272.943,- Ft 

- Indikátorok 

- Értékelési szempontok: 

 A projekt megalapozottsága 
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 "A támogatási összeg felhasználása 

 elsősorban beruházásra irányul" 

 Közvetett helyi fejlesztést céloz (térségi szolgáltatók, beszállítók bevonása 

 A projekt által létrehozott munkahelyek száma 

 "Tervez-e  

o termék vagy szolgáltatás innovációt; 

o marketing innovációt; 

o értékesítési innovációt" 

 Foglalkoztat munkaerő-piacon hátrányos helyzetű személyt 

 Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, 

szolgáltatások beszerzésénél - ezt megfelelően alátámasztja 

 "A projekt ösztönző, motiváló mások 

 számára (mintaprojektként bemutatható)" 

 Ágazatköziség elvének érvényesülése (civil, vállalkozói, önkormányzati szféra 

érintettsége) 

 A kérelmező tagja - és vállalja a további három éves tagságot a pályázat 

lezárását követően -  olyan közösségi együttműködésnek, mely vidék és vagy 

gazdaságfejlesztés területén tevékenykedik. (kivéve kötelező kamarai tagság) 

 

3.3. Vidékfejlesztési Konferenciára – az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület  és a Zala 

Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében – Nagykanizsa 

A rendezvény helyszíne: Nagykanizsa, Medgyaszay-ház - (Nagykanizsa, Sugár út 5.) 

A rendezvény időpontja: 2018. december 7. (péntek) – 11. óra 

Program: 

- Köszöntő, tájékoztató a Mura Nemzeti Program alakulásáról / Cseresnyés Péter, Mura 

Programért felelős miniszteri biztos 

- A Modern Falvak Program körvonalai / Gyopáros Alpár Ádám, Modern Települések 

Fejlesztéséért felelős kormánybiztos (Egyeztetés alatt!) 

- Határokon át – kilátások a HU-HR INTERREG program következő időszakára / dr. Szűcs 

Márton, az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program Közös 

Titkárság titkárságvezetője 

- A Vidékfejlesztési Program új pályázati lehetőségei/ Lendvay Miklós, a Nemzeti 

Agrárkamara Zala megyei igazgatója 

- Aktualitások a LEADER felhívások területén / Kulcsár Norbert, munkaszervezet vezető 

(IDZ) / Török Henrich, munkaszervezet vezető (ZZSZ) 

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

közös szervezésében megrendezésre került vidékfejlesztési konferencia hasznos előadásai kivétel 

nélkül a vidék erősítését szolgálták. 

A LEADER szervezetek által bemutatott részletes helyzetkép a pályázati felhívásaikról kimerítő 

volt.  

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője az alábbi előadást 

atrtotta: „KIAKNÁZATLAN LEADER helyi pályázati felhívások az Innovatív Dél-Zala Helyi 

Akciócsoport területén”. 

Előadásban elhangzott az összes pályázati felhívás rövid ismertetése:  

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 
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4.1.  Esélyegyenlőségi szakmai programok támogatása 

4.2.  Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása 

Az alábbi mintájára került bemutatásra mind a kilenc kiírás: 

- Támogatható tevékenységek: 

Nem mezőgazdasági termékek előállítása 

Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése 

Elsősorban mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása 

- Pályázhat (GFO):  

112 – Közös vállalat;  113 – Korlátolt felelősségű társaság; 114 – Részvénytársaság; 124 – 

Mezőgazdasági szövetkezet; 129 – Egyéb szövetkezet;  139 – Egyéb, máshova nem sorolt 

jogi személyiségű vállalkozás; 229 – Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli 

vállalkozás; 23 – Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás; 232 – Egyéb 

engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozás; 233 – Adószámmal rendelkező magánszemély; 

234 – Egyéb piaci termelés; 239 – Egyéb (adószámmal rendelkező) egyéni vállalkozás 

- Támogatási intenzitás: 60 %  

o További 10 % ponttal emelhető a támogatási intenzitás, amennyiben valamely alábbi 

kitétel közül legalább egy igazolt a pályázat benyújtásakor: 

o a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. mellékelte a kedvezményezett települések 

jegyzékében szereplő vagy a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. melléklete - 

átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékében szereplő településen van a 

pályázónak székhelye, telephelye, 

o 500 fő lélekszám alatti településeken van a pályázó székhelye, telephelye, a 

fejlesztést ezen településen valósítja meg (a pályázat benyújtásakor legfrissebb KSH 

adatok alapján), 

o helyi terméket előállító mikrovállalkozás. 

- Támogatási összeg:  500.000,-  Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig 

- Forráskeret: 210.272.943,- Ft 

 

3.4 ÖNKORMÁNYZATI FÓRUM – Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület és Zalakarosi 

Kistérségi Társulás szervezésében – Zalakaros  

A rendezvény helyszíne: Zalakaros Önkormányzat tárgyalóterem (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 

A rendezvény időpontja: 2018. december 10. (hétfő) – 17. óra 

Program: 

- Köszöntő, Novák Ferenc – Zalakaros Város polgármestere 

- Aktualitások a LEADER felhívások területén, Kulcsár Norbert – munkaszervezet vezető 

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület  

- Kérdések-válaszok 

 

Előadásban elhangzott az összes pályázati felhívás rövid ismertetése:  

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 

Az alábbi mintájára került bemutatásra mind a kilenc kiírás: 

- Támogatható tevékenységek: 

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó előadások 



  
 

 
 
 
 
 

8 

Ügyfél azonosító: 1004425803 
TO iratazonosító: 1829490715 

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállásolás 

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó étkeztetés 

az ökotudatosságot erősítő és az ökoturizmust támogató, fiataloknak szóló rendezvények, 

táborok szervezése 

- Pályázhat (GFO):  

Helyi önkormányzat (321);Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322); Egyéb egyesület 

(529); Közalapítvány (561); Egyéb alapítvány (569); Területfejlesztési önkormányzati társulás 

(328); Helyi nemzetiségi önkormányzat (371); Sportegyesület (521) 

- Támogatási intenzitás: 75 %  

- Támogatási összeg: 4.000.000,- Ft-tól 8.000.000,- Ft-ig 

- Forráskeret: 16.000.000,- Ft 

Főbb kérdések, melyek elhangzottak és amelyek megválaszolásra kerültek: 

- Milyen aktivitás tapasztalható eddig? 

- Várhatóak-e könnyítések a kiírások kapcsán, mivel elég nehézkes a pályázati rendszer? 

- Mikorra várható bírálat a beadást követően. 

- A zalakarosi kistérségből és a nagykanizsai kistérségből pályázók egyenlő esélyekkel 

pályáznak-e, vagy vannak különbségek? 

- Hány pályázati kiírásra pályázhat egy pályázó? 

- Konzorciumban meg van-e határozva a maximum létszám? 

- Konzorciumban milyen mértékben kell a költségeket megosztani, lehet-e egy partnernél a 

költségvetés 80%-a, ha három fős  akonzorcium? 

- Melyik jobb pályázati szempontból a konzorcium vagy az együttműködés? 
 
 
A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 
 
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületben, mint LEADER Helyi Akciócsoportban a 
beszámolási időszakban változás nem történt 
 
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. 
2018. évben a munkaviszonyokban érdemi szakmai 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. 
 
 
Kelt.: Újudvar, 2019. május 10. 
 
 
Készítette: Kulcsár Norbert, munkaszervezet vezető 
 
 

………………………. 
dr. Molnár Zoltán 

elnök 


