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Megalakulásunk óta a 17 településen 647 098 439.‐ Ft támogatást – pályázati pénzt 

tudtunk biztosítani  93  civil  szervezetnek,  vagy önkormányzatnak,  vagy  vállalkozónak,  vagy 
természetes  személynek azzal, hogy  itt alakult meg a Börzsöny‐Duna‐Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület. A  szobi  járáshoz  tartozó közel ugyanannyi  lélekszámú 13  település 66,47 %‐ban 
részesült a támogatásokból, míg a váci járás 4 települése a 600 lakossal kevesebbel 33,53%‐
ban. Vannak olyan  települések, ahol nagy a pályázati kedv, de olyanok  is vannak, ahonnan 
alig érkezett be pályázat az eddig meghirdetett 4 alkalommal. 
 

A  III.  tengely  2.  körében,  amelyet  az  egyesület  munkaszervezete  ügyintézett  a 
rendelet értelmében. 2011. márciusban és áprilisban hirdettünk eredményt mikrovállalkozás 
5 pályázó számára és vidéki örökség jogcímben 1 pályázó számára 17.069.194.‐ Ft értékben. 
Turisztikára  beérkezett  pályázatok  közül  nem  volt  nyertes,  és  a  falumegújításban  sem.  A 
Vidékfejlesztési Minisztérium  is meghirdette  központi  keret  terhére  a mikrovállalkozás  és 
turisztika  jogcímet.  Mivel  központi  keret  terhére  került  meghirdetésre,  így  nem  a 
munkaszervezetnek  kellett ügyintéznie, hanem  az MVH‐nak, de ettől  függetlenül  Fórumot 
tartottunk a lehetőségről, illetve az ügyintézők felé forduló ügyfeleknek igyekeztünk minden 
segítséget megadni. 

 
2011‐ben  a  Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiánkat  dolgoztuk  át,  aktualizáltuk  a 

beérkezett projektötlet adatlapok alapján.  
Erre épült a meghirdetett LEADER pályázatok második köre. Nagy számban érkeztek 

be projekt adatlapok, mindösszesen 131 projekt adatlap érkezett. Sajnos az ügyfeleink 90%‐a 
mindig az utolsó napon hozza be személyesen, ezeket a Helyi Bíráló Bizottság  több ülésén 
átnézett, értékelt, majd határozatot küldött ki, ami előfeltétele volt annak, hogy pályázatot 
lehessen  benyújtani.  Felajánlottuk  a  technikai  segítségnyújtást  a  pályázatok  elektronikus 
feltöltéséhez és nem a megíráshoz, de senki nem élt ezzel a lehetőséggel. 
A  131  projekt  adatlaphoz  kapcsolódva  90  pályázat  érkezett  egyesületünkhöz.  Ebből  15 
pályázatot  adtunk  át  az  MVH‐nak  összeférhetetlenség  miatt.  Több  pályázat  sajnos 
elutasításra került attól függetlenül, hogy  igyekeztünk minden segítséget megadni azoknak, 
akik kérdéseikkel hozzánk fordultak akár beadáskor, akár a hiánypótlások elkészítésekor.  
Végül 41 nyertes pályázót köszönthetünk majd a beszámoló után 122.575.245.‐Ft értékben. 
De vannak még fellebbezés alatt lévő pályázatok is. 
 

Igyekszünk  nyomon  követni  a  megnyert  támogatások  sorsát,  akár  saját 
látogatásokkal, akár monitoring kitöltéséhez nyújtott segítséggel, akár e‐mailben, aki igényli, 
annak  a  kifizetési  kérelmek  összeállításában,  vagy  a  kötelező  arculati  elemek,  építési  – 
felmérési  naplókra  való  felhívásban.  Vannak  azonban  olyanok  is,  akik  a  kérelemkezelés 
időszakában napirenden kerestek bennünket, hogy mikor hirdetünk már végre eredményt, 
aztán  a megvalósult  projektről már  nem  tájékoztatnak,  nem mutatják meg,  sokszor még 
fényképet sem kapunk róla, hogy  ilyen volt,  ilyen  lett. Pedig mi szeretnénk a sikerekben  is 
osztozni. De sajnos olyannal is találkoztunk, akik csak addig használják a projekttáblát, amíg 
az  ellenőrzés  le  nem megy,  utána, mintha  szégyellnék,  ‐  hogy  az  egyesület munkájának, 
annak, hogy egyáltalán megalakultunk, hogy elismertek ‐ köszönhetik.  



Saját pályázatot is hirdettünk a saját működési költségünk terhére. Az egyik pályázat 
a  Börzsöny‐Duna‐Ipoly  Vidékfejlesztési  Egyesület  legtakarosabb  portája  címmel  került 
kiírásra, a másik a már hagyománnyá vált rajzpályázat, amelyre 2011‐ben nagyon kevés rajz 
érkezett sajnos – pedig több gyermek  ‐ tanár kérdezte, hogy  írunk‐e ki újra  ‐,  így ott végül 
nem hirdettünk nyerteseket. 

 
A  legtakarosabb  porta  díjat  egy  LEADER  bál  keretében  adtunk  át,  amelyet  helyi 

termékvásár előzött meg, amelyen részt vett Papp Róbert, a MVH FŐPEKI osztályvezetője is. 
A rendezvény fővédnöke: Búsi Lajos helyettes államtitkár Úr volt. 

Kevesebb már az országos rendezvényen való megjelenés lehetősége, azonban ahová 
hívták egyesületünket, oda mentünk, hírét vittük területünknek. Részt vettünk az OMÉK‐on, 
de még Nyitrán megrendezésre került szlovák élelmiszeripari kiállításra is elmentünk. 

Nemzetközi  együttműködésünk  eredményeképp  2  finn  fiatal  lány  vett  rész 
Bernecebarátiban  a  Sisa Pista  tanösvény építő  táborban Bernecebaráti önkormányzatának 
segítségével. Jól érezték magukat nálunk, amelyet a Finn egyesület elnöke az őszi  látogatás 
során megerősített és megköszönte. Ez a program idén folytatódik újra Bernecebarátiban. 
Többször  voltunk  szlovák  partnerünknél,  amelynek  eredményeképp  egy  sikeres  Visegrádi 
alapra  benyújtott  pályázaton  nyertünk  5000  eurót  a  további  kapcsolatok  elmélyítésére. 
Sajnos a  kolléganő, aki ezt elkezdte, már befejezni nem  tudja – ha  csak, mint  külsős nem 
szeretne benne  részt venni, mivel  június 11‐től Budapestre költözik, és  így már nem  tud a 
munkaszervezetnél dolgozni, de köszönjük az itt töltött 1 éves munkáját. 
Szeptemberben rövid  látogatásra észt partnereink  jöttek el hozzánk. Megbeszéltük a 2012‐
ben Észtországban megrendezésre kerülő Észt – Magyar Falunapot, amelyet az észtországi 
Magyar  Intézet  is  felkarolt. Megjegyzés:  nem  tudjuk  lesz‐e  belőle  valami, mert  előzetes 
látogatásra nem tudtunk elmenni. 
Szeptember elején egyesületünk elnöke Erdélyben  járt az ottani nemzetközi partnerünknél 
beszélgetni a távolabbi célokról. 
 

Tartjuk  a  kapcsolatot  azokkal  is,  akik  sikeresen pályáztak  az  Integrált Közösségi  és 
Szolgáltató Térre, segítséget nyújtunk, akik erre igényt tartanak. Most volt Ipolytölgyesen az 
első átadó, amelyet államtitkár Úr adott át. Kismaroson is az udvar rendezése van hátra, ott 
is  már  üzemel  részben,  Szokolyán  nagy  ütemben  folyik  az  építés,  ott  is  június  végén, 
júliusban szeretnék átadni. Zebegényről, Ipolydamásdról, Kemencéről kevesebbet tudunk, de 
szívesen segítünk bármiben, ha igénylik. 

 
Munkaszervezeti  dolgozók,  elnökség  tagjai  részt  vettek  2011‐ben  nagyon  sok 

rendezvényen:  Budapesten  megrendezett  kommunikációs  tréningen, Daturway fórumon, 
Kemencén,  pályázatíró  tréningen,  Kismaroson,  feladategyeztető  konzultáción,  Csorváson, 
Tanuljunk  Civilül fórumon,  Kismaroson,  részt  vettünk  a  Színházi  Világnap  alkalmából 
szervezett  kistérségi  Színjátszó  Találkozón,  Letkésen.  REX  Kutyaotthonnal  közösen 
szervezetett  „Állati  okosságok”  játékos  tanórát,  amely  minden  településünk  általános 
iskolájában megrendezésre került. De igyekeztünk a települések életében minél több helyen 
részt  venni. A  Szobi  Többcélú Kistérségi  Társulás  is meghívta  a munkaszervezet  vezetőjét, 
hogy  a  tanácsülésen  tartson  tájékoztatást  a  résztvevőknek.  A  május  18‐i  Vidékstratégia 
konferencián az egyesület elnöke és elnökségi tagja vett részt. 

 
 



Egyesületünk szervezésében konzulensi megbeszélést tartottunk a Gödöllői Egyetem 
dékán  helyettesével  azért,  hogy megkeressük  azokat  a  lehetőségeket,  amivel még  jobban 
tudjuk segíteni településeink fejlődését. Ebben még további lépések is történtek az egyetem 
hallgatói  jártak  több  településen, megkeresték az önkormányzatokat, civil szervezeteket és 
vállalkozókat egyaránt. Jelentkeznek hozzánk gyakornoknak is az egyetemről. 

Összegyűjtöttük  településeinkről  a  helyi  termékek  feldolgozóival  kapcsolatos 
elérhetőségeket,  létrehoztuk a „SPÁJZPOLC” menüpontot a honlapunkon, ahová  feltesszük 
az elérhetőségeket. Honlapunkat folyamatosan frissítjük, több menüpont került fel, rengeteg 
információt  találnak  a  dokumentumtárban  is,  és  a  legfrissebb  információkat  az  egyesület 
facebook – oldalára is feltesszük. 
 

Kötelezettek vagyunk az éves könyvvizsgálatra, amelyet el  is készítettek határidőre. 
Mindenki kapott belőle egy példányt a meghívóhoz kapcsolva,  illetve  itt  is megtalál. Ahogy 
eddig  is,  a  részletes  pénzügyi  beszámolót  a  honlapunkon  mindenki  megtalálja,  illetve 
folyamatosan  nyomon  követheti  kiadásainkat  –  működési  költségeinket  ‐.  Közpénzből 
dolgozunk,  de  nemcsak  ezért,  hanem  az  itt  eltöltött  életünk miatt  is,  semmi  takargatni 
valónk  nincs.  Minden  fillérrel,  amelyet  a  működési  költségből  felhasználtunk,  el  tudunk 
számolni, ezt a kifizetési kérelmek benyújtásakor az MVH  is alaposan ellenőrzi. Minden Ft 
felhasználásához indokolni kell, mire került kifizetésre és miért.  
 
Kérem beszámolóm elfogadását!  
 
 


