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Csak egyszerűen!
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Hogy jól induljon: CLLD
végrehajtási rendszer
•
•
•
•
•
•

Tisztázzuk, kinek mi a feladata?
Kinek adunk át feladatot?
Milyen feladatot adunk át?
Miért adjuk át?
Hogyan adjuk át?
Mi támogatható?
2

Kinek mi a feladata?
Feladatdelegálás
Mi a Helyi Akciócsoportok feladata?
1)Kapacitásfejlesztés
2)Az egyes projektek minőségének és a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiához való illeszkedésének értékelése
3)Projektkiválasztás
4)A HVS megvalósításával kapcsolatos monitoring tevékenység
Egyéb, Helyi Akciócsoportokra átruházható feladatok:
1)Jogosultság / jogszerűség ellenőrzése
2)Projektek formai jóváhagyása
3)Tanúsítás és kifizetés a kedvezményezettek felé
Fenti feladatokhoz szükséges, hogy közreműködő szervezetként
működjenek
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Hogyan biztosítsunk hatékonyabb CLLD
alkalmazást? (1)
• A kapacitásfejlesztés minden megvalósítási szinten
történő támogatásával
•

A CLLD sajátosságainak tudatosítása az összes, CLLD-ben érintett
szereplőben: IH-k, kifizető ügynökségek, ellenőrző szervezetek, HACSok/projektgazdák

• A felelősségi körök világos lehatárolásával, duplikációk
elkerülésével
• Az adminisztrációs terhek mindenki számára történő
csökkentésével
• Közpénzből történő társfinanszírozásra vonatkozó eljárás egyszerűsítése
• Kisléptékű projektekre vonatkozó egyszerűsített eljárása
• Egyszerűsített költség lehetőségek (kisléptékű projektek, működési
költségek stb.)
• A teljes kiválasztási folyamat és a kifizetések gyorsítása
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• Előlegfizetés ösztönzése (HACS-ok és más kedvezményezettek részére)

Hogyan biztosítsunk hatékonyabb CLLD
alkalmazást? (2)
• Csak a legszükségesebb további szabályok meghatározása
• A jogosultság csak olyan szintű szigorítása, amely még nem
korlátozza a HACS-ok azon képességét, amellyel a helyi
igényekre tudnak reagálni, illetve az innovációt tudják
támogatni

• A végrehajtási rendszer hatékonyságának értékelésével
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A különböző alapok közötti koordináció
CLLD-t érintő, nemzeti vagy regionális szintű koordinációs
mechanizmusok, több strukturális és befektetési alapra
vonatkozóan
• Kötelező: CLLD-re vonatkozó koordinációs
mechanizmus, az összes érintett IH bevonásával
•

Választható: közös CLLD monitoring bizottság

• Választható: további összehangolás egyedi/közös
CLLD közreműködő szervezet felállításával,
nemzetinél alacsonyabb szinten
•

Elősegíti az összehangolást; egyetlen közvetítőt biztosít a HACS-ok számára

• Több alapból finanszírozott HVS esetében vezető alap
lehetősége
•

Egyszerűsítés: a HVS működési és animációs költségének finanszírozása egyetlen
alapból

MIT
RUGALMASSÁG

TÁMOGATHAT A

CLLD?

NÖVELÉSE, KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSE

• A támogatás négy formája
•
•
•
•

Előkészítő támogatás
A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása
Együttműködési projektek és előkészítésük
Működési költség és animáció

• Kockázat csökkentése
• Biztosítsuk, hogy a jogosultság fogalma legyen világos,
és egyformán értelmezett minden szinten
• A jogosultság a kezdetektől fogva legyen egyértelmű
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Előkészítő támogatás
• A különböző alapok közötti koordinációban
összehangolt tevékenységsorozatot kínál
• Szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó
felhívások
• Támogatható:
• Képzési tevékenységek a helyi szereplők felkészítése
érdekében
• Az érintett térségre vonatkozó tanulmányok
• A stratégia kidolgozása (tanácsadói költségek, PR stb.)
• Az előkészítő támogatást igénylő szervezetek adminisztrációs
költségei (működési és személyi költségek)

• Előkészítő támogatás: 2014. január 1-jétől
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A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
végrehajtása
• A legtöbb jogosultsági szabály meghatározása
tagállami szinten történik
• Az egyes programok érvényessége és az egyes alapok egyedi
szabályai korlátozzák

• Az egyértelműen nem támogatható tevékenységek
listáját az Irányító Hatóságoknak kell összeállítaniuk
• A különböző alapok közötti lehatárolások elkerülése
• Egy alapból támogatott HACS: teljes körű támogatás
• Több alapból támogatott stratégia: a HACS feladata, hogy
meghatározza a különböző alapok alkalmazását a helyi
fejlesztési stratégiájában
9

Együttműködési projektek
• Előkészítő technikai támogatás (lehetséges
partnerek találkozói, tanulmányok stb.)
• Együttműködési projektek:
• Tagállamon belül vagy tagállamok között
• CLLD csoportokkal vagy más, helyi köz-magán
partnerségekkel, az EU határain kívülről is

• Az együttműködési projektek kiválasztása:
• HACS által, ha a költségvetésükben szerepel
• IH által, évente 3-4 alkalommal meghirdetett felhívások
keretében
Megjegyzés: az EMVA-ra és az ETHA-ra is vonatkozik
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Működési költség és animáció
• Nem haladhatja meg a stratégia teljes
közkiadásának 25%-át
• Tartalmazza:
•
•
•
•
•
•

Személyi- és adminisztrációs költségeket
HACS munkatársainak és tagjainak képzési költségeit
PR-t
Hálózatépítés költségeit
Monitoringot és értékelést
A helyi közösség tájékoztatásának, valamint a helyi
szereplők körében a projektgenerálás elősegítését
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Csak egyszerűen!
• Legyen világos és egyértelmű, ki mit csinál
• Legyünk tudatában, miért delegáljuk a
feladatokat
• Legyünk biztosak benne, hogy a HACS-ok
rendelkeznek a delegált feladatok ellátásához
szükséges kapacitással
• Épüljön erős rendszer, ugyanakkor kerüljük a
feladatok duplikálását
• A jogosultság a kezdetektől fogva legyen
egyértelmű
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Kérdések:
A felelősség átruházása:
• Hogyan tudunk olyan folyamatot megalkotni,
amely egyszerűsíti és gyorsítja a végrehajtást?
Jogosultság:
• Hogyan tudjuk biztosítani, hogy minden szinten
egyértelmű és egyformán értelmezett legyen a
jogosultság fogalma?
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