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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 

 

 

ÉVES MUNKATERV 

 

2014 
 

SORSZÁM HÓNAP TERVEZETT TEVÉKENYSÉG 

1 Január 

Elnökségi ülés 

Közgyűlés 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

Vidékfejlesztési Fórum illetékességi területen 

HACS előzetes regisztráció*
1
 

2 Február 

HACS előzetes regisztráció 

Elnökségi ülés 

Közgyűlés 

Vidékfejlesztési Fórum illetékességi területen 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

Projekt ötletek gyűjtése, fejlesztési elképzelések felmérése 

3 Március 

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése*
1
 

Projekt ötletek gyűjtése, fejlesztési elképzelések felmérése 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

4 Április 

Elnökségi ülés 

Vidékfejlesztési Fórum illetékességi területen 

Döntéshozó Testületi ülés (III. tengely turisztika) 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

Központi HACS képzésen való részvétel*
1
 

Projekt ötletek gyűjtése, fejlesztési elképzelések felmérése 

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése 
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5 Május 

Felügyelő Bizottsági ülés 

Elnökségi ülés 

Közgyűlés 

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése 

Vidékfejlesztési Fórum illetékességi területen 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

Központi HACS képzésen való részvétel 

6 Június 

Központi HACS képzésen való részvétel 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése 

7 Július 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése 

Vidékfejlesztési Fórum illetékességi területen 

8 Augusztus 

Vidékfejlesztési Fórum illetékességi területen 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

Elnökségi ülés 

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése 

9 Szeptember 

Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

10 Október 

Végleges Helyi Fejlesztési Stratégia összeállítása 

Elnökségi ülés 

Közgyűlés 

Vidékfejlesztési Fórum illetékességi területen 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

11 November 

Vidékfejlesztési Fórum illetékességi területen 

Felkészülés a központilag elfogadott Helyi Fejlesztési 

Stratégia végrehajtására  

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 
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12 December 

Az IH által meghatározott munkatervi feladatok és az MVH 

által delegált feladatok ellátása 

Felkészülés a központilag elfogadott Helyi Fejlesztési 

Stratégia végrehajtására 

Felügyelő Bizottsági ülés 

Elnökségi ülés 

Évzáró LEADER rendezvény 

 

 

A.)  

Várható feladatok ütemezése –Egyesületi és „klasszikus LEADER feladatok” (60%) ellátása-: 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2014-es évben is a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító 

Hatósága által a negyedévente munkatervben előírt feladatok határozzák meg a klasszikus 

LEADER feladatok körét (többek között: fórumok tartása; HACS régiós értekezlet 

szervezése; HVS/HFS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs 

tevékenység; szakmai rendezvényeken, képzéseken való részvétel; kötelező 

adatszolgáltatások; önként vállalt feladatok teljesítése; irodafenntartás, működtetés; 

támogatási kérelmek, pályázatokról való döntés előkészítése stb.)    

 

A 2014. év egyik legfontosabb feladata a 2014-2020-as programozási időszakra való 

felkészülés, fejlesztési szükségletek/igények felmérése, projektötletek gyűjtése, majd a Helyi 

Fejlesztési Stratégia (HFS) kidolgozása, mindeközben központi képzéseken való részvétel. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. december 12-én tartott szakmai tájékoztató napon a 

2014-’20-as időszakkal kapcsolatos, alábbi főbb tudnivalókat osztotta meg a HACS-okkal: a 

tervek szerint a jelenleg is működő HACS szervezetek megtartása a cél, azonban biztosítani 

kívánja és több esetben szükségesnek is tartja a területi újjáalakulás lehetőségét (pl: 

megyehatárok nem léphetők át). *
1 

2014. január végéig jelenik meg várhatóan egy IH 

közlemény a HACS előzetes regisztrációról, amely tartalmazni fogja a területi lefedettségre 

vonatkozó elvárásokat is. Az előzetes regisztrációhoz szükséges dokumentumokat a tervek 

szerint február végéig szükséges benyújtaniuk a HACS-oknak. A regisztráció várhatóan 

március végén zárul. Április-június hónapokban az előzetesen regisztrált HACS-oknak 

intenzív képzéseken szükséges részt vennünk, mint pl: stratégia alkotás módszertana; 

közösségi alapú tervezés alapjai; helyi környezet; helyi gazdaságfejlesztés stb.  
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A képzésekkel párhuzamosan indul meg a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezése, 

amelyhez külön támogatást kívánnak nyújtani. A következő programozási időszakban 

nagyságrendileg a jelenlegihez hasonló méretű fejlesztési forrásokra lehet számítani. Változás 

lesz, hogy bevezetésre kerül az úgynevezett több alapú finanszírozás. A HFS–ek központi 

bírálata novemberig várhatóan lezajlik, így 2015. január 01-től, amennyiben a HFS központi 

elfogadása megtörtént a HACS-ok megkezdhetik annak végrehajtását. 

Az Irányító Hatóság által előírt feladatok teljesítése mellett, alapszabályunk szerint az 

Egyesület Közgyűlése évente 1, Felügyelő Bizottsága 2, míg Elnöksége 4 alkalommal kell, 

hogy ülésezzen. Az előttünk álló feladatok alapján 2014. évben Közgyűlést 4; Elnökségi ülést 

7, FEB ülést 2 alkalommal terveztünk.    

Várhatóan, legkésőbb április hónapban dönt a Döntéshozó Testület a III. tengely Turisztikai 

tevékenységek ösztönzése jogcímre, 2014. január 15-ig beérkező támogatási kérelmekről.   

 

Az Egyesület által 2013. évben benyújtott, esetlegesen nyertes pályázatok (többek között: 

kiadvány készítése; eszközbeszerzések; előadás és fórumok tartása; rendezvény szervezése; 

marketing sátor kialakításával részvétel együttműködést erősítő rendezvényeken 9 alkalom) 

megvalósítása is feladatunk lesz.    

 

B.) 

Várható feladatok ütemezése – MVH által delegált feladatok 40% -: 

 

Az Egyesület LEADER HACS 2012. évben létrejött vállalkozási szerződés alapján bevont 

szervezet – Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal – útján látja el a Helyi Akciócsoportok 

feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III.24.) VM rendelet 2. § (1) 

bekezdés j) pontjában meghatározott feladatokat (pályázatok, támogatási kérelmek 

feldolgozása, értékelése és egyéb MVH által havonta előírt feladatok teljesítése).   

 

Kaposvár, 2014. január 14. 

 

                                       Kiss Péter Pálné 

                                                                                           Elnök 

                                                              Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület 

 


