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Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatának oka


LEADER Program átalakítása – egyszerűsítés, felkészülés a
2014-2020-as költségvetési időszakra



LEADER Program meghirdetése 2013. Júniusától – előtte
HVS felülvizsgálat
 HVS előrehaladás felmérése
 Szükséges módosítások elvégzése
 Helyi, hazai, és globális gazdasági és társadalmi
környezetben bekövetkezett változások áttekintése
 LEADER Terv szükség szerinti átdolgozása,
aktualizálása, a LEADER Intézkedési Terv elkészítése
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HVS szerepe a döntéshozatalban
LEADER átalakítás célja: megerősített helyi döntési
kompetencia, egyszerűbb eljárás, csökkentett
dokumentáció;





HVS alapú döntéshozatal, a térségi igényeknek
megfelelő döntések a projektekről
Megerősített döntési kompetencia a Helyi Bíráló
Bizottság (HBB) számára
Minden HBB döntés visszavezethető a HVS-re
A HBB döntéseiben megjelenik a HVS-re alapuló
mérlegelési lehetőség
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HVS felülvizsgálat menete I.
A HVS felülvizsgálat a 2011-ben megismert struktúra alapján történik, a
korábbi eljárások alapján, de bővített LEADER HACS mozgástérrel
2013. március 21. – 2013. Április 12.

LEADER HACS-ok számára rendelkezésre áll:




HVS felülvizsgálati útmutató
Az Irányító Hatóság konzultációs lehetőséget
biztosít
A felülvizsgálat során felmerülő kérdésekről az IH
„GYIK”-et (Gyakran Ismétlődő kérdések) vezet
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HVS felülvizsgálat menete II.
Ütemterv
.

Időpont

Tevékenység

2013. március 21 –
2013. április 12.

A HVS felülvizsgálat végrehajtása, a
LEADER HACS döntéshozó szerve által
jóváhagyott felülvizsgált HVS-ek
megküldése az IH-hoz 2013. április 12ig

2013. április 13 - 2013. május 10.

A HVS-ek IH általi jóváhagyása

2013. május 11- 21.

Jóváhagyott HVS-ek előkészítése
megnyitáshoz, a HVS-ek közzététele

2013. Június 3. -

LEADER pályázat benyújtás
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HVS felülvizsgálat módosulása 2011-hez
képest I.
A HVS-ek jelenlegi struktúrájukban tartalmazzák mindazokat az információkat, adatokat, elemzéseket és
az ezekre épülő cél- és intézkedésrendszert, amelyre a jelenlegi HVS felülvizsgálatot alapozni lehet.
Ennek értelmében a HVS jelenlegi felépítésén a felülvizsgálat során alapvetően nem kell változtatni!

A HVS struktúrája az alábbiak szerint módosul a korábbiakhoz képest:
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HVS felülvizsgálat módosulása 2011-hez
képest II.


Megszűnik a célterületek rendszere, a HVS intézkedések lesznek a
projektek benyújtási alapjai



A HVS LEADER TERVE kiegészül egy melléklettel, a LEADER
Intézkedési Tervvel, ami részletesen tartalmazza a támogatási kritériumokat
(az intézkedéseket)



A LEADER HACS ügyfél esetében tervezett projekteket meg kell
konkrétan jelölni a HVS-ben az intézkedések között– ez lesz az alapja a
LEADER HACS saját projektjeinek támogatásának



Egyszerűsödik a forrásallokáció: gazdaságfejlesztési és szolgáltásfejlesztési
forrást kell elkülöníteni, nem kell intézkedésekre forrást allokálni - két
sorrend FIFO elv szerint (LEADER fejlesztési forrás 45%-át
gazdaságfejlesztésre kell fordítani)
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HVS felülvizsgálat módosulása 2011-hez
képest III.



Az egyedi projekteket kell besorolni a LEADER HACS-oknak:
Gazdaságfejlesztés

– Szolgáltatásfejlesztés (LEADER HACS forrás)
ÚMVP intézkedés – (ÚMVP forrás)
Vállalkozási vagy közösségi típusú fejlesztés (egy LEADER célkitűzés
mindkét módon megvalósulhat)
A HVS felülvizsgálat módszerének megválasztása
az Irányító Hatóság szabadságot ad: nem kötelező a Tervezést Koordináló
Csoport létrehozása, a LEADER HACS más módszert is alkalmazhat, a
munkaszervezet is elvégezheti, amennyiben biztosítani tudja a
felülvizsgálat kritériumait (nyilvános, széles körű, minden szférára kiterjed)
– a felülvizsgálatról összefoglaló jegyzőkönyvet kell vezetni, amit el kell
fogadtatni a HVS elfogadásával egyidejűleg a Közgyűléssel
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HVS Felülvizsgálati útmutató
A HVS felülvizsgálati útmutató tartalma:








HVS felülvizsgálat okai
HVS szerkezete, a szerkezet változásai, felülvizsgálata
Felülvizsgálat ütemterve
LEADER HACS feladatai
HVS elfogadásának módja
HVS Mellékletei
HVS új elemeihez kapcsolódó mellékletek (Pl. LEADER
Intézkedési Terv minimum tartalma, Projekt adatlap
minimum tartalma)
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Főosztály
Tel.: (1) 795-38-74
e-mail:rozalia.arnoczi@vm.gov.hu
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