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a LEADER Programban meghirdetett célterületek közti forrásátcsoportosításról 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján 2011. december 
5-én lezárult a LEADER pályázatok benyújtása. A célterületekre beérkezett 
pályázatok feldolgozása az utolsó stádiumban van, a minimumpontszámok 
meghatározása folyik. A LEADER Program fejlesztési forrásainak hatékonyabb 
felhasználása érdekében az Irányító Hatóság lehetőséget adott a LEADER Helyi 
Akciócsoportoknak (a továbbiakban: LEADER HACS) a források célterületek közti 
átcsoportosítására. 

 
Az egyes célterületek esetében a keretösszeget a LEADER HACS-ok határozták 
meg a pályázati időszak megnyílását megelőzően. A pályázati felhívás részét képező 
célterület adatlapokon meghatározták és közzétették a célterületeken rendelkezésre 
álló (összes) forráskeret és az egy pályázat keretében igénybe vehető minimális és 
maximális támogatási összeg. 
 
A LEADER HACS-ok a pályázatok beérkezését követően jelezték, hogy a 
célterületekre meghatározott források átcsoportosítását tartják szükségesnek, mivel 
számos olyan célterület van, amelyek esetében kevesebb az igény, mint a 
meghatározott keret, viszont vannak olyanok is, amelyek esetében nagyobb az 
igény, mint a forráskeret. A LEADER fejlesztési források hatékony felhasználásának 
érdekében az Irányító Hatóság az alábbi módon tette lehetővé a célterületek közötti 
forrásátcsoportosítást. 
 
Forrásátcsoportosításra a pályázatok értékelését követően, a rangsorállításkor kerül 
sor, a támogatható pályázatok és a rendelkezésre álló forráskeret pontos 
ismeretében. 
 
1. lépés – A LEADER HACS-nál rendelkezésre álló, de célterülethez nem rendelt 

forrás célterületekhez rendelése. 
 
2. lépés – Kiírt célterületek közötti átcsoportosítás. 
 
A LEADER HACS-ok csak arról a célterületről csoportosíthatnak át, amelyre nem 
érkezett be pályázat, illetve az adott célterületen lévő forráskeretből csak az a 
forrásrész csoportosítható át, amely az összes rangsorban lévő pályázat támogatása 
esetén marad. 
 
A forrás átcsoportosításra annak érdekében kerül sor, hogy a benyújtott és 
támogatható pályázatok minél nagyobb arányban kapjanak támogatást. A 
támogatható pályázatok tekintetében alkalmazott minimum pontszámot az illetékes 
LEADER HACS állapítja meg. 
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