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Ügyfél azonosító: 1004425803 
TO iratazonosító: 3044472114 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

2019. év január 01. – december 31. időszak tevékenységéről 

 

 

1. A HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket. 

 

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 

ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

Megjelent LEADER helyi pályázati kiírások: 

Pályázat kódja Pályázat megnevezése 
Pályázat 

megjelenése 

Benyújtási 

határnap 

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

mikrovállalkozásokon keresztül 
2017.10.31 2019.01.11 

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

támogatása 
2017.11.30 2019.10.31 

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

támogatása 
2017.11.30 2019.10.31 

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

támogatása 
2017.11.30 2019.11.30 

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

termékké fejlesztése 
2017.11.30 2019.10.31 

VP6-19.2.1.-46-2.1-17 
Turisztikai szereplők és szolgáltatók 

együttműködési hálózatának kialakítása 
2017.11.30 2019.10.31 

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

rendezvények 
2017.11.30 2019.10.31 

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

támogatása 
2017.11.30 2019.10.31 

VP6-19.2.1.-46-3.3.-17 
Egészségügyi krízishelyzet ellátását elősegítő 

mobil újraélesztő készülék 
2017.12.01 2019.10.31 
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A módosításokról minden esetben honlapunkon értesítettük a pályázókat, valamint a hivatalos 

pályázati felületen is értesülhettek a módosításokról.  

A helyi pályázati kiírásunkra kevesebb pályázat érkezett be, mint amire számítottunk a 

tervezés folyamán. A pályázói aktivitás erősítésére külön kommunikációs tervet dolgozunk ki 

térségi szinten, hogy minél több leendő pályázót ösztönözzünk a LEADER pályázati 

rendszerben támogatási kérelem benyújtására. 

A helyi pályázati kiírások legkésőbb 2019. november 30-án lezárultak, melyek ügyintézése 

elkezdődött. Gazdaságfejlesztési kiírásunk kapcsán decemberben terveztük megtartani a 

Helyi Bíráló Bizottsági ülést, de technikai problémák (támogatási összeg számítás, intenzitás 

mértéke) miatt a magyar államkincstárral folytatott hosszas kommunikáció okán ez a helyi 

döntés 2020. évre tolódott. 

A támogatási kérelmek ellenőrzése, ügyintézése az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési 

Rendszerben (IIER) minden esetben megkezdődött az Irányító Hatóság útmutatásai alapján. 

Nagyon nehéz helyzetünk volt az ügyintézés folyamán, ugyanis nem volt tapasztalatunk az 

előző időszakból, valamint az ügyintézési munkálatokhoz mérten nagyon kevés képzést 

kaptunk központilag. Próbáltuk képezni magunkat más Helyi Akciócsoportokkal történő 

konzultációk, megbeszélések révén, de nagyon bizonytalanok voltunk mindvégig a 

rendszerben, nehogy elkövessünk valamilyen hibát, azzal hátrányos helyzetbe hozva a 

támogatást igénylőt. Nagyon lassú folyamaton vagyunk túl, de már nagyon sok mindent 

tudunk a rendszerről, a teendőkről. A támogatási kérelmek egy része is értékelés alá került, 

de csak az első lépéseknél voltunk a beszámolási időszakban. 

 

1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont 

megjelölésével.  

 

2019.01.24. – „Nyugat-Dunántúli Leader Helyi Akciócsoportok régiós találkozója” címmel az 

Őrség Határok Nélkül Egyesület és az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület 

együttműködésében megvalósuló rendezvény - Tornácos Ház, Borostyán terem, Hegykő. 

2019.06.24. – „Nyugat-Dunántúli Leader Helyi Akciócsoportok régiós találkozója” címmel az 

Őrség Határok Nélkül Egyesület szervezésében Ginti Panzió (9946 Magyarszombatfa, Fő út 

78.). 

2019.09.16-17. – „NYDHACS Akadémia kétnapos konferenciájára - Mediátori kompetenciák 

fejlesztése” címmel az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Hegykő, 

Tornácos Ház (9946 Magyarszombatfa, Fő út 78.). 



  
 

 
 

 
3 

 
 

Ügyfél azonosító: 1004425803 
TO iratazonosító: 3044472114 

2019.10.17. – Nyugat-Dunántúli LEADER Helyi Akciócsoportok regionális értekezlete címmel 

a Sághegy LEADER Egyesület szervezésében Patyi Étterem és Hotel (9675 Bögöte, 8-as sz. 

főút, 124 km). 

2019.10.18. 16:00 óra - Civil fórum az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

szervezésében Újudvari Faluházban (Újudvar, Szent Orbán tér 1.)  

2019.10.25. 14:00 óra - Önkormányzati fórum az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 

Egyesület szervezésében Újudvari Faluházban (Újudvar, Szent Orbán tér 1.)  

2019.10.29. 14:00 óra - Vállalkozói fórum az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

szervezésében Tanácskozó terem (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 35.) 

 

 

2. Animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket. 

 

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.  

 

Három felkészítő képzés valósult meg szférák képviseletében 1-1 db, azaz egy civil, egy 

vállalkozói, egy önkormányzati. 

2019.10.18. 16:00 óra - Civil fórum az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

szervezésében Újudvari Faluházban (Újudvar, Szent Orbán tér 1.)  

2019.10.25. 14:00 óra - Önkormányzati fórum az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 

Egyesület szervezésében Újudvari Faluházban (Újudvar, Szent Orbán tér 1.)  

2019.10.29. 14:00 óra - Vállalkozói fórum az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 

szervezésében Tanácskozó terem (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 35.) 

 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével. 

Nem került meghirdetésre új pályázati felhívás 2019. évben, így helyi tájékoztató rendezvényt 

sem tartottunk annak kapcsán. 
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2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása. 

 

A Helyi Akciócsoport működésében a beszámolási időszakban nem következett be változás. 

A likviditásunk folyamatos. A kifizetési kérelmek benyújtása negyedévente megtörténik, 

melyek kifizetése is eddig maradéktalanul megtörtént. Működésünk feltételei 2020 december 

31-ig előre láthatólag maradéktalanul biztosítottak. 

 

A munkaszervezet fenntartása folyamatos volt a beszámolási időszakban is. 1 fő 

munkaszervezet vezető munka törvénykönyve szerinti 40 órás főállású jogviszonyban, 1 fő 

ügyintéző, ügykezelő megbízási jogviszonyban segíti a munkaszervezet tevékenységét és 1 

fő pályázati ügyintéző munka törvénykönyve szerinti 40 órás főállású jogviszonyban történő 

alkalmazásával biztosítjuk a humánerőforrást a munkaszervezet működtetéséhez. 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. Az egyesület, munkaszervezet működéséhez elengedhetetlen a 

könyvelési szolgáltatás igénybevétele, amely szintén folyamatos. 

 

2.4. Egyéb. 

 

A Mura Nemzeti Program (MP) keretben a két legfontosabb fejlesztési pillér az agrárium és a 

turizmus. A cél, ezen pillérek fejlesztésén keresztül egy olyan önfenntartó vidéki gazdaság 

kialakítása, amelynek segítségével lelassítható a vidéki terület elöregedése és 

népességvesztése, mely az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez, mint Helyi 

Akciócsoporthoz tartozó településeket is jelentős mértékben sújtja. A MP keretében jelenleg is 

készül a térség turisztikai fejlesztésére vonatkozó stratégia, melyben aktív részt vállalt 

szervezetünk a helyismeret és a szereplők ismeretének birtokában. Így, a Magyar Turisztikai 

Ügynökséggel és MP Irodával történő együttműködésben hamarosan elkészül Murafölde 

turisztikai fejlesztési stratégiája, melynek köszönhetően jelentős források érkezhetnek a 

térségbe. A Mura Program összesen 80 települést foglal magába, melyek az Innovatív Dél-

Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez, mint Helyi Akciócsoporthoz területén túl, elsősorban a 

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesülethez, mint Helyi Akciócsoporthoz területén 

találhatók, így az elmúlt hónapokban komoly hangsúlyt fektettünk a két LEADER közötti 

stratégiai együttműködésre, mind a helyi identitás erősítése, mind a turizmus és a 

mezőgazdasági fejlesztés területén.  
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Ennek már több eredménye is született. A 80 települést magába foglaló terület integrált 

fejlesztése érdekében összehangoltuk az elmúlt időszakban beadott pályázatok tartalmi 

elemeit, valamint olyan térségi együttműködési pályázatokat nyújtottunk be, melyek 

elsősorban e két LEADER Helyi Akciócsoporthoz területére irányulnak, így is erősítvén a 

területfejlesztést.  

Ezen felül folyamatosan részt veszünk a MP Iroda által szervezett munkacsoport találkozókon 

is, ahol szakmai ismereteinkkel igyekszünk segíteni a munkát.  

 

 

Készítette: Kulcsár Norbert, munkaszervezet vezető 

 

Kelt.: Újudvar, 2020.03.27. 

 

 

 

 

 

 ………………………. ………………………. 

 dr. Molnár Zoltán Kulcsár Norbert 

 elnök munkaszervezet vezető 

 


