AZ EGYESÜLET ÁLTAL VÉGZETT FŐBB TEVÉKENYSÉGEK ÉS PROGRAMOK
Az Egyesület 2014. évben zavartalan formában működött. A közgyűlés 3-szor, az
elnökség 14-szer ülésezett. Az egyesület taglétszáma 2014. december 31-én 119 fő volt a
belépéseket, kilépéseket és törléseket követően. Az egyesület működéséről a
Vidékfejlesztési Minisztérium majd jogutódja a Miniszterelnökség és a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal felé háromhavonta nyújt be szakmai beszámolót és elszámolást,
melyekhez valamennyi alkalommal 100%-os teljesítésigazolások kerültek kiállításra. Az
egyesület működése a feladat változásokkal arányosan takarékos és költséghatékony
volt.
A munkaszervezet létszáma 7 főre nőtt az együttműködési pályázatokhoz
kapcsolódó feladatok ellátása végett, ezen felül két kollégánk volt inaktív státuszban
GYES-en. A Barcs, Bajcsy-Zs. u. 69. és 71. szám alatti irodákat működtettük, ezzel
fizikailag is lehatárolva egymástól az egyes pályázati források felhasználását.
A 2013. decemberében az ÚMVP III. tengely turisztikai tevékenységek ösztönzése
jogcímen 22 db pályázat érkezett be 564.825.804,- Ft igénnyel, melyek feldolgozása
2014-ban történt. 14 kérelmet tudtunk támogatni 388.504459,- Ft értékben. Mivel a
felszabaduló forrásokból rendelkezésünkre álló keret nem érte el a 100.000.000,- Ft-ot,
ezért az Irányító Hatóság eddig a keretig engedett minden Akciócsoportot pályáztatni.
Mivel azonban jó minőségű 50% ponthatárt meghaladó pályázatok születtek, ezért a
100.000.000,- Ft feletti rész támogatására az Irányító Hatóság többletforrást bocsátott a
rendelkezésünkre. Az akkreditációs feladatok ellátásának következtében a teljes
ügyintézés az Egyesületnél zajlott, ide kellett a pályázatokat benyújtani, itt készültek a
hiánypótlások, itt születtek meg a határozatok. A munkaszervezet végezte el a helyszíni
ellenőri feladatokat is. Aktívan közreműködtünk a programot szabályozó jogszabályok
előkészítésében és véleményezésében.
2007 óta 2014. végéig 388 pályázó 659 pályázatát támogattuk 3.010.141.671,- Ft
értékben, melyből 2014. végéig 564 pályázathoz 1.631.687.487,- Ft támogatás került
kifizetésre. A 2014. évi kifizetés 450.000.000,- Ft volt 120.000.000,- Ft forrás
felszabadulás mellett. A kifizetéseket az MVH ügyintézi, így ezekről naprakész pontos
adatokkal nem rendelkezünk. A pályázatok nagy része utolsó kifizetési kérelemmel le
van zárva. Többeknek folyamatban vannak a kifizetési kérelmeiknek az ügyintézése. Sok
pályázó több részletben hívja le a támogatást, melynek végső megvalósítási ideje
2015.05.31.
A honlapunkon, a médián, személyesen az ügyfélszolgálatunkon és fórumokon
keresztül folyamatosan tájékoztattuk az ügyfeleket az elszámolások beadását segítve.
A LEADER Nemzetközi Együttműködési pályázatunk támogatást nyert 47.508.976,Ft értékben. Ennek a megvalósítása 2014-ben megkezdődött. A Barcsi piac
tetőszerkezetének
átalakításához
kapcsolódó
projektrészre
közbeszerzést
bonyolítottunk le. A beruházás 2015. márciusában készült el, jelenleg az utolsó kifizetési
kérelmet készítjük elő a projekthez.
2013-ban 9 db LEADER térségek közötti együttműködési pályázatot nyújtottunk be
ebből négyet koordináló szervezetként, 5-öt együttműködő partnerként. Mind a 9-re
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elnyertük a támogatást összesen 27.792.217 Ft értékben. 3-at utolsó kifizetési
kérelemmel lezártunk, ez idáig 14.026.163,- Ft került kifizetésre és további 3.568.713,Ft elszámolása van folyamatban.
Térségünk kulturális, művészeti, termelői kincseit több nemzetközi, országos,
illetve térségi vásárban, kiállításon bemutattuk. Kiállítóként jártunk a horvátországi
VIRO Expón, illetve a Barcsi Nemzetközi Vásáron.
A közösségfejlesztés és kapcsolattartás érdekében a térségünkben rendezett
falunapokon, közösségi rendezvényeken, általában meghívottakként vettünk részt,
számos gyerek és felnőtt programot (játékos vidékfejlesztői feladatot) szolgáltattunk
ingyen az érdeklődőknek.
A térségi turizmus elősegítése érdekében ismételten elkészítettük a turisztikai
rendezvénynaptárt, a működési területünkön fekvő nagyobb települések, és azok
szállásadóinak bemutatásával, kiemelve ezen települések turisztikai szempontból fontos
rendezvényeit. A kiadvány ingyenesen elérhető volt a térség turisztikai központjaiban,
látogatóhelyeken és a szállásadóknál, letölthető honlapunkról.
Munkánk, projektjeink szakmai háttérét együttműködő partnereink, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat, a Duna-Dráva Nemzeti Park, Dráva-Menti Turisztikai Egyesület,
a Somogy Megyei Vállalkozói Központ, illetve a számos térségi Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (IKSZT-k) biztosítja.
Heti 42 órában személyes ügyfélszolgálatot biztosítunk, ahol átfogó pályázati
tájékoztatási tevékenységet végeztünk. Térségi rendezvénynaptárat készítettünk és
helyi termék kézikönyvet. 98 rendezvényen vettünk részt, melyből kiemelném a Verőcei
VIRO EXPO-t, illetve a 2014-20-as időszakhoz köthető megyei tervezésben való
részvételt. 10 db együttműködési pályázat megvalósítására nyertünk támogatást,
melyek megvalósítása folyamatban van. EMVA III. tengelyen 14 pályázatot támogattunk
388 MFt értékben. EMVA IV. tengelyen nem volt pályázati időszak. Megtörtént a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia éves felülvizsgálata.
Az aktualitásokról, mind az információszolgáltatásban, mind a pályázati
tanácsadásban, ügyintézésben, a média segítségével is tájékoztatjuk az érintetteket. A
térségi média szereplőinél, (Nagyatád TV, Lábod TV, Híd TV, Aqua rádió,
www.barcsarcsmedia.hu, Somogyi Hírlap) gyakori interjúalanyok vagyunk, velük
állandó kapcsolatot tartunk fenn, folyamatosan frissített honlapunkon megjelenő, vagy
közvetlenül szerkesztőségükbe beküldött híreinket megjelentetik, beolvassák,
képújságukban hirdetik. Az Egyesület saját honlappal rendelkezik (www.rinyadrava.hu)
melynek látogatottsága 16.797 oldalletöltést generált. Híreink rendszeresen
megjelennek a www.umvp.eu, a www.mnvh.eu, a www.barcsmedia.hu és a
www.sonline.hu weboldalakon is.
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