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Áldott, Békés Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánunk
Minden Kedves Hírlevél
Olvasónknak!
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Elnökségi ülés Tardoson

Döntés a a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint
a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímekről
2012. december 10-én tartotta az elnökség soron következő
ülését Tardoson, a Közösségi Házban.
Schunder Tibor a Közösség elnöke köszöntötte a megjelent
tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat, melyek elfogadása után a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
jogcímre beérkezett kérelmek értékelése, támogatási rangsor
felállítása, minimum ponthatár megállapítása következett.
Schunder Tibor röviden felvázolta az előterjesztés alapján
a jogcímben fennállt helyzetet, mely a múlt héten még módosításra került. A Vidékfejlesztési Minisztériummal történt
egyeztetés alapján a jogcímben eredetileg rendelkezésre álló
95 335 078,- Ft-ot az IH megnövelte annyi összeggel, hogy valamennyi támogatásra javasolt pályázó támogatást kaphasson.
Megkérte Schamberger Dórát, hogy ismertesse a jogcím tudnivalóit és a kérelmeket. 2012-ben a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben június 30-ig lehetett benyújtani
a támogatási kérelmeket postán. Az
Egyesülethez összesen 16 db kérelem
érkezett be, melyek közül 1 kérelmet
összeférhetetlenség miatt a veszprémi
MVH Kirendeltség kezelt. A 15 kérelemből 4 db kérelmet az ügyintézés során el kellett utasítani, így támogatásra
javasolt összesen 12 db kérelem lett.
Az Elnökség egyhangúlag támogatta a
12 pályázatot, a minimum pontszámot
116-nál húzta meg és így összesen 99
043 917,- Ft támogatáshoz jutottak a
vállalkozások.
Ezután a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre beérkezett kérelmek
értékelése, támogatási rangsor felállítása, minimum ponthatár megállapítása következett, melynek előterjeszté-

sét Schuszter Margit ismertette:
A beérkezett pályázatok száma 14 db volt, támogatási igényük
209 693 769,- Ft. 7 pályázatot a kérelemkezelés során el kellett
utasítani, így a befogadó határozatot kapott és rangsorba állított kérelmek száma összesen 8 db, melyek támogatási igénye
összesen 121 191 355,- Ft, amely 30 240 180,- Ft túligénylést
jelent az erre a jogcímre allokált forráshoz képest. 6 esetben
volt szükség előzetes helyszíni szemle lebonyolítására, melyet
már az új munkatárs, Csabán Tibor bonyolított le, illetve ő volt
a kérelmek A2 ügyintézője is.
Az IH múlt heti többletforrás jóváhagyása nyomán itt is lehetősége van az Elnökségnek minden támogatásra javasolt kérelmet támogatnia.
Az Elnökség egyhangúlag támogatta a 8 pályázatot, a minimum pontszámot 134-nél húzta meg és így összesen 121 191
355,- Ft támogatáshoz jutottak a vállalkozások.

Rekord mennyiségű támogatási kérelem érkezett be a Vidéki
örökség megőrzése és a Falumegújítás jogcímekre
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. október 1-én hirdette ki a Falumegújítás-és
fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímeket. A Vértes-Gerecse Közösséghez rekord számú kérelem – 80 db
– érkezett be, mely a régióban kimagasló
szám. A Falumegújítás jogcímben a rendelkezésre álló 233 214 258,- Ft allokált
forrásra 53 db pályázat érkezett be összesen 664 194 127,- Ft támogatási igénnyel,
míg a Vidéki örökségben a rendelkezésre

álló 214 461 608,- Ft allokált forrásra 28
db kérelem érkezett be összesen 406 164
628,- Ft támogatási igénnyel. Ez a mennyiség a régiós szinten is kiemelkedő, most
érik be a már több éve folytatott tájékoztatási, figyelemfelhívó tevékenységünk,
reméljük, hogy a sikeres projektgenerálás
mellé több forrást is tudunk szerezni.
A kérelmek feldolgozás folyamatban van
és az alapjogosultság ellenőrzése is elkezdődött.
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Mi minden történt 2012-ben?
Részletek az éves beszámolóból
2012-ben továbbra is Tatán bérel irodát az egyesület. Ebben az időszakban 5 fő főállású alkalmazottja van az egyesületnek.
2012. április hónaptól Móricz Beáta munkaszervezet-vezető szülési szabadságra ment, ezen időszak alatt Schamberger Dóra
helyettesíti az ő munkáját. 2012. július közepétől egy új alkalmazott felvételére került sor, aki 9 hónapig dolgozik a munkaszervezetnél egy TÁMOP projekt keretében, mely támogatást a Munkaügyi Központon keresztül tudott igénybe venni az egyesület.
A tatai irodák jól felszereltek, Az ügyfelek elsősorban a támogatási és kifizetési kérelmek összeállításában kerestek fel bennünket, legtöbbször a tatai irodában, de kérésre, időpont egyeztetést követően a helyszínre is kimentünk.

Tájékoztatás

A Vértes-Gerecse Közösség folyamatosan nagy hangsúly fektet a tájékoztatásra, a lakosság, a vidékfejlesztésben érdekeltek tájékoztatására.
Az aktualitásokról havonta elektronikus hírlevelet küldünk ki tagszervezeteink és a hírlevélre feliratkozók számára, honlapot üzemeltetünk
(www.vercse.hu), melyet rendszeresen frissítünk. A Fejér Megyei Hírlapot és a 24 Órát is folyamatosan tájékoztatjuk a vidékfejlesztéssel
kapcsolatos eseményekről, valamint a sikeres pályázatokból megvalósított fejlesztésekről, összesen 33 cikk jelent meg a térségről. Az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program hivatalos honlapján (www.
umvp.eu) rendszeresen megjelennek a térség eseményei, rendezvények, valamint az akciócsoporttal és településekkel kapcsolatos hírek
is, ezekből összesen 21 eseményt töltöttünk fel, illetve 9 cikk jelent
meg a Vértes-Gerecse térségéről az umvp.eu oldalon. A pályázó szervezetek, illetve már támogatásban részesült szervezetek részére tájékoztató anyagokat állítunk össze, melyeket legtöbbször elektronikus
úton kapnak meg, de a tájékoztató fórumok alkalmával papír alapon is
kezükbe vehették. Kifizetési kérelmekkel kapcsolatban 5 fórumot tartottunk különböző helyszíneken, illetve 2 alkalommal fogadónapot is.
A III. tengely 4 jogcímével kapcsolatban összesen 4 (Baj, Kocs, Gánt,
Dad) fórumot tartottunk, a rendeletek megjelenését követően, hogy a
pályázni szándékozó szervezetek minél több feltételt, információt megtudjanak a kiírásokkal kapcsolatban.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengely 4 intézkedése,
harmadik kör

2012-ben a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben június 30-ig lehetett benyújtani a támogatási kérelmeket postán. Egyesületünkhöz összesen 16 db kérelem érkezett be, melyek közül 1 kérelmet összeférhetetlenség miatt a veszprémi MVH
Kirendeltség kezelt. A 15 kérelemből 4 db kérelmet az ügyintézés során el kellett utasítani, így támogatásra javasolt összesen 12 db
kérelem. Támogatást gyakorlatilag ugyanazokra lehetett igényelni, mint az elmúlt évek kiírásaiban: építésre, kisléptékű infrastruktúra
fejlesztésre, eszközbeszerzésre, minőségirányítási rendszerek bevezetésére, szoftverre és egyéb elszámolható kiadásokra.
Az Elnökség egyhangúlag támogatta a 12 támogatásra javasolt pályázatot, a minimum pontszámot 116-nál húzta meg és így összesen
99 043 917,- Ft támogatáshoz jutottak a vállalkozások. A Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímet egy hónappal később hirdette
meg a minisztérium, így annak beadási határideje július végére esett. Egyesületünkhöz összesen 14 db kérelem érkezett be, ezek
közül alapjogosultságon 3 db kérelmet, míg az adminisztrációs ügyintézés során további 3 kérelmet kellett elutasítania a munkaszervezetnek, így 8 db kérelem esetében javasolhatott támogatást.
Az Elnökség egyhangúlag támogatta a 8 pályázatot, a minimum pontszámot 134-nél húzta meg és így összesen 121 191 355,- Ft támogatáshoz jutottak a vállalkozások. A VM 2012. október 1-én hirdette ki a Falumegújítás és a Vidéki örökség megőrzése jogcímeket,
melyek beadási határideje november 15-én zárult volna, de 15 napos határidő-hosszabbítást hagytak jóvá, így a végső postára adási
dátum november 30. A két jogcímben összesen 81 db kérelem érkezett be, 1 070 358 755,- Ft támogatási igénnyel.

LEADER program (IV. tengely) – második kör

2011-ben a HVS felülvizsgálatára került sor, mielőtt az újabb pályázati célterületek megjelentek volna. A VM és az IH új elemként
behozta a HBB (Helyi Bíráló Bizottság) szerepkörét, akikhez előzetesen be kellett nyújtani egy projektötlet kidolgozást. A HBB megvizsgálta a projektötlet illeszkedését a HVS-hez, és ennek alapján támogatási nyilatkozatot adott ki. Akciócsoportunkhoz rekord számú
(243 db) projektötlet érkezett be, melyek aztán zöld utat kaptak a konkrét pályázat kidolgozására is. A kérelmeket elektronikus úton,
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ügyfélkapun keresztül lehetett benyújtani 2011. december 5. nappal bezárólag. Szintén nagy számú – 194 db – támogatási kérelem
érkezett be a meghirdetett 10 db célterületre, de a szigorú jogszabály miatt, a speciális, kis értékű célterületek esetében, hiánypótlási
lehetőség hiányában 50 kérelmet el is kellett utasítani. 144 pályázat kapott összesen 316 158 155,- Ft támogatást. A nyertesek 2012
májusában vették kézhez a támogatási határozatokat, és közülük jó néhány, elsősorban rendezvényt, tábort vagy kis értékű beruházást
már meg is valósítottak (a 144 db támogatottból 38 db kifizetési kérelmet nyújtottak be 2012. november közepéig, 2 szervezet lépett
vissza a támogatástól).
A IV. tengely (LEADER) esetében a 2013-as évre rendelkezésre álló forrás 367 671 555,- Ft, mely még abban az esetben változhat, ha a
kifizetések során a támogatott szervezetek nem tudják maximálisan lehívni a jóváhagyott összeget, vagy visszalépnek a támogatástól.

Szakmai képzések, konzultációk, együttműködések

Igyekszünk részt venni a vidékfejlesztés során jól alkalmazható szakmai rendezvényeken, így januárban jelen voltunk a kocsi Vállalkozói fórumon, Kismaroson az országos
LEADER találkozón, helyi termékekről szóló konferencián, gyógynövények termesztésével kapcsolatos fórumon is. A Vértes-Gerecse térségét tudtuk népszerűsíteni az
április végi Agrárexpo-n Pápán, ahol a Közép-Dunántúli Régió egy közös standdal
települt ki a városi sportcsarnokban megtartott rendezvényen. Augusztusban ismét
részt vettünk, de most már több napon is, a nyitrai (Szlovákia) Agrokomplex Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon, ahol elsősorban a térségünket népszerűsítettük,
másodsorban pedig a NAKVI munkájába is besegítettünk a stand összeállításában,
berendezésében, vendégek fogadásában és az érdeklődők tájékoztatásában egyaránt. Egyesületünk az év elején nyújtott be projektötletet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózathoz nemzetközi előkészítő látogatás céljából. Mivel a szlovákiai Hídverő Társulással már 2011-ben kezdett kibontakozni a
kapcsolat, ezért őket látogattuk meg májusban. A pályázatból 3 fő, 3 napi kint tartózkodását és utazási költségét tudtuk finanszírozni. A
látogatás alkalmával megismertük a Hídverő Társulás településeinek működését és mindennapjait. Természetesen ez az együttműködés
folytatódott, hiszen októberben egy másik pályázati forrásból (Visegrádi Alap) valósítottunk meg közösen egy konferenciát és szakmai
workshopot. Itt nemcsak a szlovákokkal, hanem a lengyelekkel és a csehekkel is tudtunk ismerkedni, vidékfejlesztési tapasztalatokat
átvenni tőlük. Novemberben ismét nyújtottunk be projektötletet az MNVH-hoz annak érdekében, hogy megismerjük Olaszország és
Románia (Erdély) tapasztalatait is a LEADER területén. Olaszországban a C.O.G.A.L. Akciócsoporttal vettük fel a kapcsolatot, akikkel még
a 2004-2006-os tervezési időszakban ismerkedett meg az Által-ér Völgye Akciócsoport. Erdélyben pedig a Csík LEADER Egyesületet kerestük meg hasonló tapasztalatszerzési célzattal a csákvári önkormányzaton keresztül.

Saját LEADER pályázatok megvalósítása

Az egyesület 2012-ben megkezdte a saját LEADER-es pályázatok megvalósítását is.
A benyújtott 4 pályázat közül mindegyik sikeres lett. Ezekkel a projektekkel az egész
térséget szeretnénk támogatni, hiszen a képzések, a kiadványok mindenkinek szólnak.
Elsőként a képzésekbe vágtunk bele (célterület neve: Vércse humán erőforrás és
kapacitásfejlesztés, pályázat címe: Informatikai továbbképzés a Vértes-Gerecse Közösség területén, elnyert támogatás: 472 440 Ft), felmérve, mely kistérségből jön
össze megfelelő létszámú jelentkező. Így elsőként, júliusban a kocsi Vincze Imre Általános Iskolában tartottuk meg az informatikai továbbképzést, szakoktató segítségével. Másodszorra Tarjánban az Általános Iskolában sikerült lebonyolítani a képzést.
2012-ben pedig Csákváron, novemberben tartjuk meg az utolsó oktatást, és várjuk
a jelentkezőket a jövő évi időpontokra is.
A turisztikai pályázat megvalósítását (célterület neve: Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása, pályázat címe: Közös marketingtevékenységek a Vértes-Gerecse térség turisztikai szolgáltatói érdekében, elnyert támogatás: 2 510 409 Ft) júniusban kezdte meg az
adatfelméréssel megbízott vállalkozó. Az adatok november elejére összegyűltek, azokat feldolgozta a vállalkozó és átadta az egyesület
részére további felhasználás, kiadványszerkesztés céljából. Bízunk benne, hogy a 3 témát átfogó kiadványok a jövő év elején elkészülhetnek. Mivel ebben a célterületben csupán 60%-os intenzitással számolhatunk, ezért a két térségünket érintő TDM szervezet összegbeni
támogatása révén tudjuk megvalósítani a projektet. A Vércse kincse értékek megőrzése és bemutathatósága célterületben (pályázat
címe: Vértes-Gerecse Közösség térségi jelenlétének erősítése, elnyert támogatás: 2 738 619 Ft) elkészültek az egyesületet népszerűsítő promóciós termékek (bögre, toll, kitűző, mappa és roll-up-ok), melyeket a tájékoztató fórumokon, rendezvényeken, értekezleteken
osztogattunk eddig. Novemberben megérkezik a fényképezőgép, a diktafon is, melyek segítségével digitalizáljuk, archiváljuk a térség
értékeit, hagyományait. A Vércse táborok célterületben (pályázat címe: Ismeretformáló táborok a Vértes-Gerecse Közösség területén,
elnyert támogatás: 558 750 Ft) sikeres pályázatunkat 2012-ben érdeklődés hiányában nem tudtuk elindítani, bízunk benne, hogy jövőre
nagyobb érdeklődésnek örvend majd a program.

