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1. Koltsegvetesi tamogatasok 

MVH-t61 kapott 40344956.

2. Vagyonfelhasznalas kimutatasa 

Elozo evi eredmeny : -5700 e 
Targyevi eredmeny: 6205e 
Targyevi vagyon: 3458 e 
Vagyon novekedes: 6205e 

3. eel szerinti juttatasok 

4. Tisztsegviselok juttatasai 

Tisztsegviselok reszere kifizetett tiszteletdfj 1589000.



5. Tamogatasok merteke es felhasznalasa 


Tamogat6 eel bsszeg Felhasznalas 

MVH miikodes 40344956. miikodes 



6. Targyevi tevekenyseg bemutatasa 

A Szinergia Egyesulet 2011 evben valtozatlan szervezeti keretek kozott vegezte 

tevekenyseget, a Szigetvar, Szabadsag u. 2 szam alatti munkaszervezeti irodaban. Az ev 

soran megWrtent az 56/2011 (VI.10) Videkfejlesztesi Miniszteriurni rendeletben 

meghatarozott, LEADER HACS - okra vonatkoz6 szervezeti felteteleknek Wrten6 
megfeleltetes. 

Ehhez kapcsol6d6an szekhelyiinket az ev soran megvciltoztattuk: 2011. julius 12.-ei 

kozgyu.lesen elfogadasra kerult regi, Ketujfalu Arany Janos u. 11 szam alatti szekhelyunk, 

Boldogasszonyfa Kossuth u. 14 szamra m6dositasa. 

A Szinergia Egyesulet 2011. evben a jogszabalyi kotelezettsegeknek megfelel6en tiszrujitasi 

tevekenyseget is vegzett, vezet6 tisztsegvisel6i koreben. Ennek kapcsan elnoksegi tagjaink 

kozul 3 f6 lemondott tagsagar61, helyettUk uj elnoksegi tagok kerultek megvalasztasra. 

Ellen6rz6 bizottsagi tagok kozul 1 f6 lemondasara es 1 uj tag megvcilasztasara kerult SOL A 

mar korabban megvalasztott vezet6 tisztsegvisel6k a tagsag ketharmados tamogatasaval, 

meger6sitesre kerultek tisztsegiikben. A kozgyu.les ugyanezen ulesen -jogszabalyi 

kotelezettsegkent - kinyilvanitotta azt is, hogy tovabbra is a jelenlegi munkaszervezet altaI 

kivanja ellatni tevekenysegenek gyakorlati megval6sitasat. 

Az ev soran kozpontilag meghatarozott mukodesi forrasok elvonasa jelent6sen csokkentette 

a rendelkezesre all6 anyagi kererunket, ezert az ev soran 3 teljes munkaid6s f6vel 

csokkentethlk munkaszervezerunk letszamat. Jelenleg 5 f6 teljes munkaid6s, 1 f6 6 6ras, 

valamint 1 f6 2 6ras reszmunkaid6s alkalmazottal dolgozunk. 

Az lJMVP III. tengelyes 4 jogcime masodik koros (TK2) kiirasaira beerkezett tamogatasi 

kerelmek feldolgozasa meg 2010 evben megkezd6dott es az ev tavaszat61 megWrtent a 

tamogatasi hatarozatok kikuldese. Egyesulerunkhoz ebben a korben, a 4 jogcimre 

vonatkoz6an osszesen 100 db tamogatasi kerelem erkezett be, arnik a szukseges ertekelesek 

utan, az elnokseg dontese alapjan, a kovetkez6 megitelt tamogatasi forrasokat kaptak: 

UMVP III. 
tengely 4 
jogcim Mikrovallalkozas Turisztika Falumegtijitas Videki orokseg Osszesen 
Hatranyos 
telepulesek 

121 447220 Ft 
181856102 Ft 74497952 Ft 67015468 Ft 444816742 Ft 

Nem 
hatranyos 
telepulesek 0 0 14234095 Ft 0 14234095 Ft 

Osszesen 121 447220 Ft 181 856 102 Ft 88732047 Ft 67015468 Ft 459 050 837 Ft 
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A palyazatokhoz kapcsol6d6 feldolgozast, ertekelest, hianyp6tlasok kezeleset es a 

tamogatasi hatarozatok kikuldeset 3 fo akkreditalt kollegank vegezte az egyesuleti 

akkreditaci6s irodaban. A "Videki Orokseg megorzese" rangsorunk lett eloszor veglegesitve 

es kikuldve aprilis h6nap elejen, majd jUnius h6nappal bezar6lag kikuldesre kerultek az 

utols6, "Turisztikai szolgaltatasok tamogatasa" jogcim tamogatasi hatarozatai is. 

A III. tengelyes forrasaink lekotesehez kapcsol6d6an a 46/2011 (IV.6) IH kozlemeny alapjan 

egyesulemnk 2011- evben 51585349 Ft tObbletforrast kapott, amely szukseges volt a III. 

tengelyes osszes TK2 koros tamogatasi igeny kielegitesehez. 

A tavaszi idoszak legfontosabb munkaja a Helyi Videkfejlesztesi Strategiank felulvizsgalata 

volt. Ez szigoru kozponti szabalyzas szerint, a 6/2011 (II.4) Iranyit6 Hat6sagi rendelet 

alapjan, 2011. februar 9 es majus 26 kozbtt zajlott Ie es a HVS teljes felulvizsgalatat jelentette. 

A munka soran helyi Tervezest Koordinal6 Csoport felallitasa utan a tersegi fejlesztesi 

elkepzelesek ujb6li lekerdezesere (projektOtletek gyujtesere) epitve, meghatarozasra kerultek 

a legfontosabb fejlesztesi prioritasok. Ezzel parhuzamosan a kistersegek jelenlegi helyzetet 

feltarva, a 2007 evtol megvaltozott korulmenyeket is figyelembe veve, SWOT analizis 

kidolgozasa tOrtent meg. Ezeket az uj adatokat is figyelembe veve, a HVS felulvizsgalat 

vegso szakaszaban kidolgozasra kerultek, az ez evben megnyitni tervezett LEADER 

palyazatokhoz kapcsol6d6 celteruleteink is. E munkank kapcsan jelentos szamu (14 db) 

tersegi rendezvenyt es egyesuleti munkaulest vegezmnk el, a kovetkezok szerint: 

2011.02.17. Szigetvar, Kozgyules 

2011.02.24 Szigetvar, TKCS ules 

2011.02.28. Szigetvar, Elnoksegi ules 

2011.03.04. Szigetvar, TKCS ules 

2011.03.10 Szigetvar, TKCS ules 

2011.03.10 Szigetvar, Elnoksegi ules 

2011.03.24 Szigetvar, TKCS ules 

2011.03.24 Szigetvar, Kozgyules 

2011.03.29 Budapest, VKSZI celterulet kepzes 

2011.03.30 Szigetvar, Elnoksegi ules 

2011.04.07 Szigetvar, TKCS ules 

2011.04.07 Szigetvar, Elnoksegi ules 

2011.05.26 Szigetvar, Elnoksegi ules 
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12011.05.26 Szigetvar, Kozgyules 

A rendezvenyek, meghatarozott utemterv szerint kerultek megrendezesre, kulon Iranyit6 

Hat6sag altaI eloirt kommunikaci6s eljarasrend figyelembevetelevel. 

Februar 15 es marcius 15 kozott az UMVP e-monitoring idoszakaban tajekoztat6 

tevekenyseget vegezmnk nyertes palyaz6k informalasa vonatkozasaban, mivel kiemelt 

feladatnak tekintjuk a mar megnyert UMVP forrasokkal rendelkezo projektek 

nyomonkoveteset, az ugyfelek szakmai hatter-tajekoztatasat. lrodankban osszesen 26 esetben 

vegezmk el meghatalmazassal monitoring adatszolgaltatas benyujtasat, a minket megkereso 

nyertes ugyfeleknek. 

EgyesUlemnk egesz evben fokozott figyelemmel kiserte es tamogatta a tersegben mukodo 

helyi termek eloallit6kat. Kollegaink segitseget nyujtottak a termeloknek es termekeiknek 

bemutatkozasi lehetoseghez jutni, rendszeresen vettiink reszt tersegi kiallitasokon, 

vasarokon es egyeb rendezvenyeken. Informaci6s tevekenysegiink soran a munkajukhoz 

szukseges jogszabalyi ismereteket, tovabba minden egyeb, fejlodesuket elosegito informaci6t 

igyekezmnk szamukra eljuttatni. 

2011.ben osszesen 14, megrendezesre kerult bemutat6n, vasaron vetmnk reszt helyi 

termeloinkkel kozosen: 

2011.02.12 Darany, Boller-nap 

2011.04.10 Mozsg6, vasar 

2011.04.16 Szigetvar, Husveti vasar 

2011.05.29 Szigetvar, Hosok Napja 

2011.06.24-25 Z6k-Bicserd, Burgonyafesztival 

2011.07.09 Botykapeterd, Kaposzta-fesztival 

2011.08.12-13 Szentlorinc, Gazdanapok 

2011.09.03 Kozarmisleny, falunap 

2011.09.09-10 Szigetvar,Zrinyi-nap 

2011.09.28 Budapest, OMEK 

2011.10.23 Magyarlukafa, Vendel napi vasar 

2011.11.12 Szigetvar, Tok-fesztival 

2011.12.10 Merenye, Adventi vasar 

2011.12.17-18 Szigetvar, Adventi vasar 
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Mivel az ev elejen egyestiletiinknel jelentkezett egy kaposvari vallalkozo, aki sajat 

elhatarozasbol indittatva szeretett volna, egy helyi termekek ertekesitesere szakosodott 

boltot nyitni Kaposvaron, ezert felvettiik vele a kapcsolatot es segitettiink neki a 

boltnyitashoz sztikseges kapcsolati es informacios tevekenysegek szervezeseben. Az 

tizletben foleg a mi muk6desi tertiletiinkrol szarmazo kezmuves termekek forgalmazasa 

indult meg. A bolt Kaposvaron a Zarda u. 4 szam alatt tizemelt - viszont nehany honap utan 

nem tudtak tovabb muk6dtetni, mert nem volt nyereseges. A boltnyitashoz kapcsolodoan, 

annak tamogatasahoz a k6vetkezo tevekenysegeket vegezruk, a vallalkozoval k6z6s 
szervezes ben: 

2011.01.21 Zalaszentgrot, helyi termek bolt latogatasa vallalkozoval 

2011.01.24 Szigetvar, helyi termek bolt beszallitoi megbeszeles termelokkel 

2011.02.11 Kaposvar, helyi termek bolt megnyito tinnepseg szervezese 

Egyestilerunk, sajat irodankba es muk6desi tertiletiink6n, tovabbi 4 ktilso helyszfnre 

helyezett ki es frissitett folyamatosan, helyi termekeket bemutato vitrint. 

Botykapeterd: Palma - Vendeglo 

Boldogasszonyfa: 67-es Etterem 

Boda: Onkormanyzat 

Hetvehely: K6z6ssegi haz 

Kistermeloinknek esetenkent szakmai e16adasokat is tartottunk melyeken az oket erdeklo 

aktualis kerdesekrol szerveztiink eloadokat: 

2011.03.16. Szigetvar, Husveti Vasar es eves rendezvenyterv megbeszeles 

2011.03.21. Szigetvar, KEOP megbeszeles 6.2.0 projektre, helyi termek bolt 

2011.05.18 Szigetvar, Helyi termek tiles KEOP 6.2.0 projektre 

2011.06.09 Szigetvar, eloadas dr. Karsai hatosagi allatorvos, szabalyok 

2011.11.24 Szigetvar, Adventi vasar tajekoztato 

Egyestiletiink volt a "Keresd a Helyit" elnevezesu, helyi termekek nepszerusitesere inditott 

orszagos kampany del-dunanruli regios koordinatora, a kampanyban ingyenesen kiosztott, 

nagymennyisegu. csomagoloanyag elosztasat kollegaink szerveztek, a Melio Start Kft 

segitsegevel. 
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Tovabbra is fontos, visszater6 tevekenysegunk volt mikrotersegi tajekoztatok szervezese, 

melyen a paIyazati rendszerunk aktualis informaciot mutattuk be egy-egy korjegyz6segi 
helyszmen. 

A rendezvenyeket a helyi onkormanyzatokkal kozosen szervezve, azok reszvetelevel 

tartottuk minden alkalommal. A tajekoztatokon a paIyazati rendszerunk aktualis informaciot 

mutattuk be az erdek16d6k szamara. A 2011. evi mikrotersegi forumokon, f6leg a HVS 

felulvizsgalatanak temakoreben tartottunk megbeszeleseket, itt kerdezrunk ra a terseg 
szerep16inek fejlesztesi elkepzeleseire. 

Ezeket ez evben a kovetkez6k szerint vegezruk: 

2011.02.16. Nagypeterd, Mikrotersegi forum 

2011.03.01. Zok, Mikrotersegi forum 

2011.03.01. Nagydobsza, Mikrotersegi forum 

2011.03.02 KHujfalu, Mikrotersegi forum 

2011.03.03 Dinnyeberki, Mikrotersegi f6rum 

2011.03.03 Dencshaza, Mikrotersegi forum 

2011.03.03 Mozsgo, Mikrotersegi forum 

2011-ben tbbb kistersegi hatokoru tajekoztat6t is tartottunk erdek16d6 paIyazok reszere, 

amelyek bizonyos tematika kore lettek epitve. 

2011.06.16 Szigetvar, Kifizetesi kerelem Tajekoztato 

2011.08.29 Szigetvar, LEADER paIyazat beadas Kistersegi Forum 

2011.08.29 Cserdi, LEADER paIyazat beadas Kistersegi Forum 

2011.09.27 Szigetvar, LEADER palyazati beadas Tajekoztat6 forum 

2011.12.01 Szigetvar, Kifizetesi kerelem Tajekoztato 

A LEADER palyazatok 6szi beadasi id6szakahoz kapcsolod6an a projektOtletek elbirasa 

kapcsan, ismet felgyorsult az egyesuleti munka. 2011.09.30-ig osszesen 142 db LEADER 

projektterv erkezett be egyesuletiinkhoz, melyeket a kiszabott hatarid6ig elbiraltunk es 

minden esetben tamogatasra javasoltunk. 

2011.08.10 Szigetvar, Elnoksegi ules HBB felallitasara 

2011.08.21 Szigetvar, 1. Helyi BiraIo Bizottsagi ules 
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2011.09.18 

2011.10.05 

Szigetvar, 2. Helyi Biral6 Bizottsagi tiles 

Szigetvar, 3. Helyi Biral6 Bizottsagi tiles 

A tamogatott projekttervek (otletek) palyazati anyagga tOrteno osszeallitasahoz okt6ber 

h6napban nagyszamu szemelyes tanacsadast vegezrunk tigyfeleink reszere. A mar 

osszerakott dokumentaci6hoz kapcsol6d6an pedig jelentos szamban (50 esetben) segitetttik 

tigyfeleinknek palyazatuk elektronikus benyujtasaban, technikai segitsegnyujtassal. 

Az UMVP N . tengelyes LEADER palyazataira beerkezett palyazatok igenyei es forrasai: 

Celteriilet neve Igenyelt 
tamogatas Ft 

Allokalt fords Ft 

Helyi termek-eloallitas, technoI6gia-, 
infrastrukmra fejlesztes 

58576779 82 000 000 

Onkormanyzatok es civil szervezetek 
gazdasagfejleszto hatasu helyi 19985 000 24 000 000 

termek-eloallitasanak tamogatasa 
Egyseges tersegi, helyitermek 

marketing megteremtese 
4 000 000 8 000 000 

Helyi kisebbsegi hagyomanyok 
bemutathat6saganak tamogatasa 

8460 940 8 000 000 

Rendszeres rendezvenyek, 
fesztivalok - gasztron6miai, 

kulturalis kezmuves bemutat6k 
4 000 000 3 000 000 

tamogatasa 
Helyi identitast fejleszto e16adasok 

5710 950 4 000 000 
tamogatasa 

Eleven nemzeti orokseg es a 
termeszeti orokseg bemutatasanak 5937500 6 000 000 

tamogatasa 
Tematikusrendezvenyek 

tamoga tasa(kiserteku) 
6180 000 6 000 000 

Haztaji termekek el6allitasanak 
tamoga tasa (kiserteku) 

2038864 6 000 000 

Kisteleptilesi ifjusagi szinterek 
eszkozbeszerzesenek 4 011140 4 000 000 
tamogatasa(kiserteku) 

osszesen: 118901173 151000000 

Osszesen 101 db LEADER palyazat a m6dositott beadasi hatarid6 vegere, 2011. december 5.

ere erkezett be. 
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Egyestilerunk az ev saran munkajaval osszefiiggoen, tdbb egyeb temaban tartott sajat 
szervezesu rendezvenyt is, a kovetkezok szerint: 

2011.01.13 Szigetvar, Turisztika kiadvany tiles 

2011.02.02 Szigetvar, Turisztikai kiadvany tiles 

2011.02.22. Szigetvar, IPA 2.1.4. projekt munkatiles 

2011.06.27 Szigetvar, Turisztikai kiadvany megbeszeles 

2011.11.23 Peesi Egyetem eloadas Szinergia egyestiletrol es a LEADER rendszerrol 

Sajat rendezvenyeinken kivtil reszt vettiink mindenkotelezo, vagy egyeb feladatteljesitesbol 

eredo kozponti szervezesu rendezvenyen is 

2011.01.24 Budapest, Europa 2020 konfereneia 

2011.02.01 Budapest, VM, LEADER regios kepviselo egyeztetes 

2011.03.02 Budapest, Videkfejlesztesi Miniszterium UMVP MB tiles 

2011.03.23 Budapest, HACS Elnoki ertekezlet 

2011.04.21 Kaposvar, MNVH Akademia KAP reformrol 

2011.05.31. Budapest, VKSZI regios kepviseloi ertekezlet 

2011.06.14 Lajosmizse,Orszagos LEADER Konfereneia 

2011.08.30 Budapest, Videkfejlesztesi Miniszterium UMVP VIAB tiles 

2011.10.28 Budapest, VKSZI regios kepviseloi ertekezlet 

2011 .10.26 Kaposvar, Egyetem MNVH : Mire KAP- hato az ifjusag- konfereneia 

2011.11.17 Nagykovaesi, VM VKSZI "SzoeiaIis gazdasag es kozossegfejlesztes" 
dmu muhelymunka (workshop) 
2011 .12.08 Pees, Helyi termek mintaprogram egyeztetes es szakmai konfereneia 

2011.12.08 Budapest, Videkfejlesztesi Miniszterium UMVP VIAB tiles 

2011.12.13 Budapest, Videkfejlesztesi Miniszterium UMVP MB tiles 

Ez evben is folytattuk a Del-Dunanmli Regia LEADER Helyi Akeioesoportjaival kozos 

munkankat, mellyel a reglO UMVP III. es IV tengelyehez kapesolodo 

programmegvalositasainak hatekonysagat javitottuk. A 15 regios tarsszervezettel kozos 

talalkozok, a kovetkezo helyszmeken es idopontokban kertiltek megrendezesre: 
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2011.01.13 Fonyod, D.D. Regios ertekezlet 

2011.02.18. Juta, D.D. Regios ertekezlet, IH kepzes 

2011.05.18 Boly, D.D. Regios ertekezlet 

2011.06.29 Sziagy, D.D. Regios ertekezlet 

2011.07.27 Bataapati, D.D. Regios ertekezlet 

2011.08.01 Szigetvar, Baranyai HACS kerekasztal 

2011.08.24 Szigetvar, Regios dele galt talalkozo 

2011.09.07 Egyhazaskozar, D.D. Regios ertekezlet 

2011.11.03 Ropoly, D.D. Regios ertekezlet 

2011.11 .29 Budapest, Regios delegalt talalkozo 

2011.12.15 Pees, D.D. Regios ertekezlet 

Az egyesuletiink altaI meg 2010-ben megnyert IPA 2.1.4 palyazatahoz kapesolodoan a 

projekt atadasa utan - annak lebonyolitasaban, szolgaltato partnerkent tevekenyen reszt 

vettiink. Mi vegezruk el a projektben erintett magyar terseg (amely egyben mlikodesi 

terulerunkkel megegyezik) gazdasagfejlesztesi adatainak kerd6ives Iekerdezeset. A 

beerkezett kerd6ivekhez kapesolodoan - azokat egy kollegank altaI kidolgozott 

keze16feluletre felrogzitve - feldolgoztuk, es a kapott adattablazatokat atadtuk a projekt 

megvalositoinak. A kerd6iveket osszesen 95 db Szentl6rine-Szigetvar kistersegben mukod6 

gazdasagi tarsasag es civil szervezet kUldte vissza reszUnkre. A kapott adatok 

felhasznalasaval elkeszult egy, Slatina yaros tersegevel kozos, magyar-horvat 

gazdasagfejlesztesi egyuttrnlikodesi stra tegia. 

Meglev6 nemzetkozi kapesolatainkhoz, illetve ujak felvetelehez kapesolodoan, a kovetkez6 

rendezvenyeken vettek reszt egyesuletiink munkatarsai: 

2011.03.16-17 Slatina, IPA trening 

2011.05.06-08 Slatina, Agro-Area vasar 

2011.05.19 Visnjiee elnoksegi tanulmanyut 

2011.10.13 Szigetvar, Finn RIESKA HACS latogatas, szakmai talalkozo 

2011.12.13 Szigetvar, IPA zaro rendezveny magyar-horvat strategia 

Munkank soran igyekezrunk olyan rendezvenyeken is kepviselni szervezerunket amelyek, 

bar nem szorosan kot6dnek alaptevekenysegu.nkhoz, de munkank soran kapesolatba 

kerulrunk azok szervez6ivel es resztvetelUnkkel, illetve egyeb munkaval segitetruk, azok 

sikeres Iebonyolitasat. 
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2011.03.11 

2011.06.23 

Sik16s, Regi6s UMVP tajekoztat6 rendezveny 

Ujhartyan, Kozep-Magyarorszagi Regi6 LEADER rendezveny 

2011.07.06 Cserdi, Onkormanyzati zoldseges bolt nyit6 unnepseg 

2011.08.05 Nagypeterd, Butorfest6-tabor gyerekeknek 

Az ev nyaran kidolgoztunk egy projektet, es hozza kapcsol6d6an beadtuk KEOP-6.1.0 /B 

/11-2011-069 szamu, "Kampany a Fenntarthat6 Eletm6d Szinergiaiert" dIml palyazatunkat, 

ami a fenntarthat6 eletm6dhoz kapcso16d6 szemleletvaltozasat tamogat6 kommunikaci6s 

kampany lebonyolitasat tartalmazza. A teljes tamogatasi osszeg 19 000 000 Ft, ami egy 

tersegi tanacsad6i iroda 1 eves mukodesenek koltsegeit fedezi. A projekt elbiralasa meg nem 

tOrtent meg, eredmenyet varjuk. 

A kotelez6 nyilvanossag fele va16 megjelenest is teljesitve, osszesen 10 db radi6s hirdetest, 

illetve hirt ( N-JOY Radi6 SZigetvar), tovabba 16 db ujsagcikket jelentettiink meg 

munkankkal kapcsolatban, a tersegi mediaban ( Dunanruli Napl6, Del-Zselici Nap16). Egyeb 

nem nyomtatott sajt6hoz kapcso16d6 megjelenesek: hirkent rendszeres informaci6kozles az 
Fm2021 tv csatornan, valamint a BAMA hirportalon. Nemzetkozi kapcsolataink apolasahoz 

kot6d6en a finnorszagi nyomtatott mediaban is megjelent az egyesulet munkajar6l sz6l6 

cikk. 

Az UMVP kozponti hirportaljara osszesen 57 esemenyr6l sz6l6 hirt, valamint 22 egyeb 

temaju tud6sitast kuld tunk fel az ev soran. Ezek jelent6s resze megjelenesre kerult az 

www.umvp.eu portalon. 

Egyesuletunk tanacsad6i az ev soran tObb szaz telefonos, illetve szemelyes tanacsadast 

vegeztek az UMVP III. es IV. tengelyes tamogatasokkal kapcsolatban, mukodesi 

teruletUnkon. 

A 2009 -es evben elinditasra kerult szinergia egyesuleti honlap, a www.leaderszinergia.hu. 

cimen a 2011-es evben korszerlisitve lett, jelent6s tartalomb6vulessel egesz evben uzemelt, 

tobb ezres latogat6i letszamot mutatva. 

Szigetvar, 2012.02.20. 
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http:2012.02.20
http:www.leaderszinergia.hu
http:www.umvp.eu


7. Zaradek 

Ajelentest az egyesUlet kbzgyiilese jovahagyolag elfogadta. 

Ajelentes az egyesUiet szekhelyen megorzesre kerUl ,melybe barki bepillanthat illetve sajat 
kbltsegen masolatot keszfthet. 

Szigetvar ,2012.03.13. 

http:2012.03.13

