
























 

 

 

MEGHÍVÓ 
 
 
Tisztelt Kolléga!  
 
A soron következő RÉGIÓS HACS szakmai értekezletünkre tisztelettel meghívunk. 
 

Kezdési időpont: 2017. szeptember 26. (kedd) 10.30 óra 
 
Helyszín: Meggyes Hotel, 3900 Szerencs, Zrínyi Ilona utca 9.  

( http://www.meggyeshotel.hu/kapcsolat ) 
 

Az egyeztetés napirendje 

 
1.: LEADER helyi felhívások IIER rögzítésével kapcsolatos tapasztalatok 
megosztása. 
 
2.: A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek 
előkészítése és megvalósítása felhívással kapcsolatos tapasztalatok 
megosztása. 
 
3.: Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztása. 
 
4.: Egyebek 

 
 
Kérjük, hogy részvételedet és abban ebéd igényedet a tervezés miatt legkésőbb 
2017. szeptember 19., 12.00 óráig jelezd Szomráki Róbert kollégánknak a 
leader@delzemplen.hu  címen! 
 
 

Üdvözlettel: Szomráki Róbert 
Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség 

 
Kodák József  Ogár Zoltán 

ÉMR régió felelősök 











 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

 

 

Rendezvény helye: Szerencs  

Rendezvény ideje: 2017.09.26. 

Rendezvény témája: Régiós értekezlet 

Résztvevők: Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Téma: LEADER Helyi Akciócsoportok régiós értekezlete 

Időpont: 2017. szeptember 26. 

Helyszín: Meggyes Hotel – 3900 Szerencs, Zrínyi Ilona u. 9. 

Tervezett program: 

1. LEADER helyi felhívások IIER rögzítésével kapcsolatos tapasztalatok megosztása. 

2. A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és 

megvalósítása felhívással kapcsolatos tapasztalatok 

3. Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztása. 

4. Egyebek 

 

Az észak-magyarországi LEADER Helyi Akciócsoportok értekezletét Kodák József, a 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet-vezetője, régiófelelős nyitotta meg. 

Köszöntötte a régió helyi akciócsoportjainak, valamint a Miniszterelnökségnek, az MNVH-

nak illetve a Magyar Államkincstárnak (MÁK) képviselőit. 

 

Az első napirendi pont vonatkozásában, először a HACS-ok képviselői akciócsoportonként 

megosztották a résztvevőkkel az IIER rendszerrel kapcsolatos tapasztalataikat. A 

leggyakoribb tapasztalatok:  

- az IIER rendszerben a felhívások kidolgozása során a statikus és dinamikus részek 

problematikája,  

- helyenként kevés karakterszám áll rendelkezésre,  

- hiányzó GFO kódok,  

- fogalmi kérdések, mint pl.: a forrásfelhasználás stb. 



 

 

A tapasztalatok megosztását követően az Irányító Hatóság képviselőihez, Baksa Tamáshoz és 

Hlavács Évához lehetett kérdéseket intézni. Számos kérdést tettek fel az értekezlet résztvevői, 

melyekre az IH képviselői igyekeztek a pontos és informatív válaszokat adni. 

Az itt felmerült legfontosabb kérdések: 

- A felhívások IIER-be történő IH általi visszaküldése, hogyan történik meg? 

Válasz: a HACS kérésére, a kért azonosító számú felhívás tervezetet módosításra az 

IH visszaküldi a rendszerbe. 

- A felhívások összhangba hozása a HFS-el azt eredményezheti egyes HACS-oknál, 

hogy a HFS terjedelme meghaladhatja, az előírt 70 oldalas maximumot. Jelenthet-e ez 

problémát? 

Válasz: nem, ugyanis már nincs ilyen jellegű megkötés az IH részéről. 

- Mi minősül forrásfelhasználásnak? A HACS döntése vagy a kifizető ügynökség 

kifizetése? 

Válasz: az IH szerint a kifizető ügynökség kifizetése minősül forrásfelhasználásnak. 

- Mi lehet a felhívások nyitásának legkorábbi tervezhető dátuma? 

Válasz: 2017. december eleje. 

- Az IIER rendszerben van-e lehetőség arra, hogy a HACS a statikus részekben oda nem 

illő részeket törölhessen? 

Válasz: erre nincs lehetősége a HACS-nak, viszont a statikus részek tekintetében lesz 

egy sablon módosítás, mely jelenleg vezetői jóváhagyás alatt áll. 

- Az IH által lesznek e központilag kiadott mellékletek a felhívások vonatkozásában? 

Válasz: az ÁSZF és ÁÚF-en túl másfajta melléklet nem lesz. 

- Indikátorokat a felhívások vagy az egyes projektek szintjén kell megjeleníteni? 

Válasz: projektekre illetve kedvezményezettekre kell vonatkoztatni. 

A kérdésekre intézett válaszokon túl az IH praktikus tanácsokkal is szolgált a HFS 

módosítással kapcsolatban, ezek röviden összefoglalva:  

- a módosításokat szeptember végéig igyekezzen minden HACS megküldeni, ugyanis 

az IH általi vezetői jóváhagyást a felhívásokra csak az a HACS kaphat, akinek a 

módosított HFS-ét is megvizsgálta az IH. 

- a felhívások várhatólag október 31-én jelennek meg a MÁK honlapján 

- a benyújtani kívánt módosításokat mindenképp korrektúrázva kell benyújtani, továbbá 

a módosításokat külön word dokumentumban meg kell indokolni. 

 

A második napirenddel kapcsolatban a HACS-ok arról tájékozódhattak, hogy a helyi 

akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása felhívással 

(VP6-19.3.1-17) kapcsolatban a források mintegy 60%-ára lett pályázat benyújtva. Nem lesz 

szakaszos döntéshozatal a pályázattal kapcsolatban, továbbá a felhívás önerővel kapcsolatos 

problémák miatt nem várható a pályázat újra kiírása. 

 

A harmadik napirendi pont kérdéseire a MÁK képviseletében megjelent Krisztin-Németh 

László adott válaszokat. Elmondta, hogy a korábban megjelent módosításnak köszönhetően az 

előleg igényléséhez az önkormányzatok részéről megszűnt a biztosíték nyújtási kötelezettség, 

elégséges egy likviditási terv benyújtása. Előleg többször is igényelhető – így enyhíthető a 

projektfinanszírozás nehézsége. Fontos, hogy a biztosíték és az előlegigénylés egyéb 



 

 

dokumentumai vonatkozásában is eredeti dokumentumokat kell benyújtani! Felhívta a 

figyelmet, hogy a kedvezményezettek írják alá a számlát. A projektek megvalósításához 

kapcsolódóan egy közlemény fog megjelenni, ami tartalmazza a változásbejelentés és 

módosítás részletes feltételeit és módját (pályázó személye, mérföldkövek, stb.). Arra kérte a 

HACS-ok képviselőit, hogy az ügyfeleket bíztassák a kiküldött dokumentumok mihamarabbi 

(ügyfélkapun keresztül történő) átvételére.  

 

A konferenciát követően lehetőség volt a konferencia előadóival, a megjelent 

vendégekkel, meghívottakkal és a HACS munkaszervezetek tagjaival kötetlen beszélgetést 

folytatni.  

 

 

………….., 2017. szeptember 26. 

 

 


