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Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának  

16/2013 (III. 6.) számú Közleménye 

 
 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata a LEADER Program 2013-as harmadik 
pályázati köréhez kapcsolódóan 

  
  

A LEADER Program harmadik pályázati körének meghirdetése előkészítés alatt áll. Az 

előkészítés részét képezi a LEADER HACS-ok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (a 

továbbiakban: HVS) felülvizsgálata is. A HVS definíciójáról és felülvizsgálatáról a LEADER Helyi 

Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet rendelkezik: 

 

„1. §. 5. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési 
akciócsoportnak, illetve új Helyi Akciócsoportnak (a továbbiakban: új HACS-nak), később az 
IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által 
meghatározott időközönként vagy a LEADER HACS kezdeményezésére – aktualizált és az IH 
által jóváhagyott fejlesztési stratégiája; 

 
 5. § (1) A HVS felülvizsgálatát az IH felhívására el kell végezni. A HVS LEADER HACS-ok által 

történő felülvizsgálatáról az IH közleményt tesz közzé a honlapján. 

 (2) A LEADER HACS köteles az IH által külön közleményben, a HVS felülvizsgálatára 
vonatkozóan meghatározott tartalmi és nyilvánosságára vonatkozó követelmények alapján a 
HVS felülvizsgálatában közreműködni. 

 (3) Amennyiben erről az IH másképp nem rendelkezik, a HVS felülvizsgálatára évente kerül 
sor. 
 

Tekintettel arra, hogy az új LEADER Program koncepciója szerint a helyi döntési kompetencia 

alapja a HVS, amelyben a LEADER HACS-ok a döntéshozatalhoz szükséges minden pályázati 

feltételt rögzítenek, szükséges a HVS-ek felülvizsgálata, valamint minőségi átdolgozása. 

 

Annak érdekében, hogy a LEADER HACS-ok fel tudjanak készülni a HVS felülvizsgálatra 

(többek között közgyűlés, elnökség összehívásának ütemezése, HVS felülvizsgálat 

adminisztratív és szervezeti kereteinek megteremtése), a HVS felülvizsgálat megkezdését 

jelen közlemény közzétételével meghirdetem. 
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A HVS felülvizsgálatot megelőzi a felülvizsgálatról szóló képzés, amelyet az Irányító Hatóság 

2013. március 19-én és 20-án rendez meg két helyszínen a LEADER HACS-ok részére. A 

képzésre már a rendelettervezet, a LEADER Eljárásrend, a HBB Eljárásrend és a HVS 

Felülvizsgálati Útmutató ismeretében érkeznek. A felsorolt dokumentumok a beszámolói 

felületen legkésőbb 2013. március 11-ig megküldésre kerülnek a HACS-oknak, illetve IH 

Közleményben is közzéteszi őket az Irányító Hatóság. A képzést követően 2013. március 21-

től kezdődik meg a HVS felülvizsgálata, amely 2013. április 12-ig tart. 

 

A HVS felülvizsgálattal kapcsolatos további részletes tájékoztatás a hivatalos kommunikációs 

csatornán, a beszámolói felületen történik. 

 

Budapest, 2013. március 6. 

 
Búsi Lajos 

Irányító Hatóság vezetője 
 

 


