AZ EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ INTÉZKEDÉSEK
IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK
5/2014. (II. 6.)
KÖZLEMÉNYE

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a
Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési terület)
előzetes elismeréséről

Cél a 2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészülés, valamint az ehhez
kapcsolódó felkészítő támogatás igénylése a Helyi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban:
HFS) megalkotására. A HFS tervezési terület előzetes elismerése alapján a résztvevő
szervezetek a 2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészítő, valamint a HFS
megírására vonatkozó képzésben vesznek részt, amely végeztével megkezdhetik a HFS
kidolgozását.
2015. év végéig az újonnan megalakuló, valamint a 2007-2013-as programozási időszakban
tevékenykedő Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) párhuzamosan fognak
működni, mivel egyszerre kell lezárni a 2007-2013 közötti időszak programját és elindítani a
2014-2020-as programot. A 2007-2013 közötti programozási időszakra létrejött HACS-ok a
programozási időszak végéig, változatlan formában végzik feladatukat. A 2014-2020-as
időszakra történő felkészülés érdekében megalakuló szervezetek HACS-ként történő
elismerése 2015. elejére várható. A felkészülő szervezetek lehetnek a jelenlegi HACS-ok
változatlan formában, lehetnek megváltozott földrajzi illetékesség mellett és lehetnek teljesen
új szervezetek.
A. Szerveződés alapelvei
1.) A fő rendező elv a jelenlegi HACS bázisra és a jelenlegi jogosult településekre épülő
területalapú fejlesztés, amely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt
összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek, ebből fakadóan kiemelkedő
fontossággal bír a megyehatárhoz való igazodás, és az, hogy a HFS tervezési terület egy-egy
adott járást, vagy tájegységet, vagy azok többszörösét fedje le.
2.) Társadalmi, gazdasági szempontból koherens térséget lefedő HFS tervezési terület
működőképessége (működőképesség szempontjából fontos a megfelelő település és lakosság
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szám, iránymutatásként: legalább 20 000 fő és legalább 4 település). A HFS tervezési terület
alapját a 10. 000 fő vagy 120 fő/km2 népsűrűség alatti települések képezik a budapesti
agglomerációhoz tartozó települések kivételével, továbbá azon települések külterületei, ahol a
külterületi lakosságszám a település lakosságának legalább 2%-át eléri. A partnerségbe a
térségi együttműködés elősegítése érdekében a nagyobb (10. 000 fő vagy 120 fő/km2
népsűrűség feletti) városok is bevonhatók, azonban a vidékfejlesztési források felhasználására
előreláthatóan nem lesznek jogosultak.
A HFS tervezési terület lakosságszáma szempontjából nem vehető figyelembe a kizárólag
külterülettel jogosult település belterületi lakosságszáma, valamint a partnerségbe bevont
10.000 fő vagy 120 fő/km2 népsűrűség feletti település lakosságszáma.
3.) A területi átfedés elkerülése végett egy települést csak egy HFS tervezési területen lehet
figyelembe venni, továbbá szükséges biztosítani a területi folytonosságot.
4.) A HACS-ok a köz- és magánszféra partnerségének elve alapján alakulnak meg és működnek
úgy, hogy döntéshozatali szinten egyik szféra képviselete sem haladhatja meg a 49 %-ot. A
döntéshozó testületek hatékony működése érdekében már a tagság kialakítása során is
célszerű figyelemmel lenni az arányokra.
B. Benyújtással kapcsolatos információk
1.) Előzetes regisztráció:
Jelen Irányító Hatósági (a továbbiakban: IH) közlemény közzétételétől számított 15 napon belül
szükséges jelezni a tervezes@nakvi.hu e-mail címen a szerveződési szándékot. Az e-mail
mellékleteként

szkennelt

formátumban

az

1.

számú

melléklet

(„ADATLAP

KAPCSOLATFELVÉTELHEZ”), és a 2. számú melléklet (a HFS tervezési területhez várhatóan - tartozó települések listájának tervezetét bemutató „TELEPÜLÉS LISTA”) csatolása
szükséges. Ezen dokumentumok benyújtásának nincs kötelező ereje, csupán a gyorsabb
információcserét segítik elő.
2.) HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem benyújtása:
2014. március 05-ig kell benyújtani a C. pontban meghatározott esetek szerinti dokumentumokat
- két eredeti, vagy egy eredeti és egy (dokumentum kiállítója vagy közjegyző által) hitelesített
másolati példányban, papír alapon, postai úton - a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézethez (a továbbiakban: NAKVI).
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A pályázati dokumentumokat az alábbi címre kell benyújtani:


Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u 2.
Borítékra rá kell írni: HFS tervezési terület
C. Szerveződés feltételei

I.
LEADER HACS címmel rendelkező egyesület változatlan illetékességi terület esetén
Amennyiben jelenleg LEADER HACS címmel rendelkező egyesület nyújtja be a HFS tervezési
terület előzetes elismerése iránti kérelmét, és a jelenlegi illetékességi területe:
a) igazodik a jelen IH közleményben meghatározott koherens térséghez,
b) valamint a 2014-2020. közötti programozási időszakra tervezendő HFS tervezési területével
megegyezik,
úgy az alapszabályában meghatározott módon elfogadott (közgyűlési vagy elnökségi) határozat
benyújtása szükséges, amelyben a tagok megerősítik az együttműködési szándékukat és
deklarálják a részvételüket a 2014-2020 közötti program időszak vidékfejlesztési feladatainak
ellátásában.
Benyújtandó dokumentumok 2-2 példányban:


Közgyűlési vagy elnökségi határozat



1. számú melléklet: Adatlap kapcsolatfelvételhez;



2. számú melléklet: Település lista;



4. számú melléklet: HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem

II.
LEADER HACS címmel rendelkező egyesület változó illetékességi terület esetén
Amennyiben jelenleg LEADER HACS címmel rendelkező egyesület nyújtja be a HFS tervezési
terület előzetes elismerése iránti kérelmét,:
a)

és a jelenlegi illetékességi területe nem igazodik jelen IH közleményben meghatározott

koherens térséghez,
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vagy az illetékességi területe egyéb ok miatt változik,

b)

akkor az egyesület alapszabályában meghatározott módon elfogadott közgyűlési határozat
benyújtása szükséges, amelyben a tagok megerősítik az együttműködési szándékukat és deklarálják a
részvételüket a 2014-2020. közötti programozási időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában.
Ezen felül szükséges benyújtani az illetékességi terület változtatása miatt érintett település
önkormányzata vagy helyi szervezetei - a 3. számú melléklet alapján tett - nyilatkozatait a
csatlakozási szándékról. A területi változtatás esetén az érintett, szomszédos HACS-oknak szükséges
egymással együttműködniük. Biztosítani kell továbbá a 2007-2013 közötti programozási időszakhoz
kötődő feladatok zavartalan ellátását.
Benyújtandó dokumentumok 2-2 példányban:


Közgyűlési határozat



1. számú melléklet: Adatlap kapcsolatfelvételhez;



2. számú melléklet: Település lista;



3. számú melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról;



4. számú melléklet: HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem.

III.
LEADER HACS címmel nem rendelkező egyesület
Amennyiben LEADER HACS címmel nem rendelkező egyesület nyújt be kérelmet, úgy a HFS
tervezési terület lefedésének igazolása szempontjából a települési önkormányzatok és azon civil
szervezetek, egyházi jogi személyek (belső egyházi jogi személy) és gazdálkodó szervezetek
vehetnek részt, akik, illetve amelyek legalább a jelen IH közlemény közzétételekor már rendelkeznek
székhellyel, vagy telephellyel a lefedni kívánt HFS tervezési terület valamely jogosult településén.
Továbbá, amennyiben az egyesület által lefedni kívánt HFS tervezési területe igazodik a jelen IH
közleményben meghatározott koherens térséghez, úgy – az egyesület alapszabályában meghatározott
módon elfogadott - közgyűlési határozat benyújtása szükséges, amelyben a tagok kifejezik az
együttműködési szándékukat és deklarálják a részvételüket a 2014-2020. közötti programozási
időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában.
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Benyújtandó formanyomtatványok: 2-2 példányban:


Az egyesület nyilvántartásba vételének igazolása;



Közgyűlési határozat;



1. számú melléklet: Adatlap kapcsolatfelvételhez;



2. számú melléklet: Település lista;



3. számú melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról;



4. számú melléklet: HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem.
A területi lefedettség kapcsán az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

Egy település akkor minősül lefedettnek, ha
a) (elsődlegesen) az adott település önkormányzata – a 3. számú melléklet alapján – nyilatkozik a
csatlakozási szándékáról;
ennek hiányában:
b) 300-nál kevesebb lakosú településen legalább egy; 300 vagy annál több, de 500-nál kevesebb
lakosú településen legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú településen legalább három, jelen IH
közlemény közzétételekor az adott településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
c) vagy 300-nál kevesebb lakosú településen legalább egy; 300 vagy annál több, de 500-nál kevesebb
lakosú településen legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú településen legalább három, jelen IH
közlemény közzétételekor bírósági nyilvántartásba vett, az adott településen székhellyel rendelkező
civil szervezet, vagy egyházi jogi személy (belső egyházi jogi személy)
d) vagy a b) és c) pontokban meghatározott szervezetek közös csoportja, amely 300-nál kevesebb
lakosú településen legalább egy; 300 vagy annál több, de 500-nál kevesebb lakosú településen
legalább kettő; 500 vagy annál több lakosú településen legalább három tagból áll,
nyilatkozik – a 3. számú melléklet alapján - a csatlakozási szándékáról.
Amennyiben egy adott településről az önkormányzat és a helyi szervezetek eltérő egyesülethez
nyújtanak be csatlakozási szándékot, úgy az önkormányzati szándéknyilatkozat figyelembe vétele az
elsődleges, mivel a települési önkormányzat képezi a település legtöbb helyi lakosra kiterjedő
képviseletét.
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A hatékony szerveződés érdekében a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megyei referensei, a
megyei önkormányzatok, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) képviselői a fenti
alapelvek szem előtt tartásával segítik a HFS tervezési területi elrendezést.

D. Kérelem elbírálása
A benyújtott dokumentumokat formai és tartalmi szempontból a NAKVI vizsgálja, a kérelmet az IH
hagyja jóvá. A NAKVI szükség esetén a kérelem benyújtóját elektronikus és postai úton
hiánypótlásra szólítja fel, a hiánypótlást papír alapon, az elektronikus levél megérkezését követő 5
munkanapon belül kell teljesíteni.
Amennyiben a hiánypótlást követően sem felel meg az egyesület jelen IH közleményben foglalt
feltételeknek, úgy az IH a kérelmet nem hagyja jóvá.
A NAKVI 2014. március 20-ig küldi meg az IH-nak a kérelmeket, amelyeket az IH 2014. március
31-ig hagy jóvá.
Nem részesülhet jóváhagyásban az a kérelmet benyújtó egyesület, amely az IH által a jóváhagyás
feltételéül szabott, a lefedett terület megváltoztatására irányuló feltételnek nem tesz eleget.

Budapest, 2014. február 6.
Búsi Lajos
IH vezető
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