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Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 72/2012 (VI. 11.) 

közleménye 

a címvisszavonással megszűnt Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. LEADER 

Helyi Akciócsoport illetékességi területén történő új Helyi Akciócsoport szervezéséről 

 

 

 

A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet (a 

továbbiakban: 54/2011. VM rendelet) alapján 2012. április 30-át követően LEADER HACS 

címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve nyerheti el. Ennek következtében a 2012. 

április 30. előtt nonprofit formában működő LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: 

HACS) címmel rendelkező gazdasági társaságok illetékességi területén az 54/2011. VM 

rendelet 1. § 15. pontjában meghatározott új HACS szerveződhetett az 54/2011. VM rendelet, 

valamint a nonprofit formában működő LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező 

gazdasági társaságok illetékességi területén történő új Helyi Akciócsoport szervezéséről szóló 

5/2012 (II. 10.) Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) közleménye, illetve jelen IH 

közlemény és mellékletei alapján. 

Amennyiben a 2012. április 30. előtt nonprofit formában működő LEADER HACS címmel 

rendelkező gazdasági társaság illetékességi területén nem szerveződött új HACS, vagy nem 

felelt meg a LEADER HACS-ként való elismerés feltételeinek, akkor a LEADER HACS 

címvisszavonással érintett nonprofit formában működő gazdasági társaság illetékességi 

területén új HACS szervezhető, jelen Irányító Hatósági közlemény (a továbbiakban: IH 

közlemény) megjelenésétől számított 60 napon belül (szervezési időszak). 

Jelen IH Közlemény alapján a LEADER HACS címvisszavonással érintett Zalai Témautak 

Szolgáltató Nonprofit Kft., mint korábbi LEADER HACS illetékességi területén új HACS 

szerveződhet. 

A fent említett illetékességi területen szerveződő Helyi Közösség területéről 2012. június 18-

ig a tervezes@vm.gov.hu e-mail címre megküldött „Adatlap kapcsolatfelvételhez” melléklet 

szerint nyilatkoznak, hogy egyesületi formában új HACS-ot kívánnak létrehozni.  

Az új HACS – az 54/2011. VM rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel – az alábbi feltételek 

együttes teljesülése mellett kaphat LEADER HACS címet: 

 Egyesületet hoz létre (működő vagy új egyesület). 
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 Az Egyesület Alapszabálya megfelel az 54/2011. VM rendelet 13. § (1) bekezdés a) 

pontjának. 

 Az új HACS a szerveződése folyamán köteles betartani az 54/2011. VM rendelet 10-

13 . §-ban meghatározottakat. 

 Az új HACS átveheti a LEADER HACS címvisszavonással érintett nonprofit 

formában működő gazdasági társaságok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját (a 

továbbiakban: HVS), arról megállapodást kötnek, és azt benyújtják a többi 

dokumentummal együtt. Amennyiben nincs megállapodás a HVS átadás-átvételéről, 

úgy a mellékelt HVS útmutató alapján kell újat készíteni, és benyújtani a jelen IH 

közlemény megjelenésétől számított 60 napon belül. 

 
A címvisszavonással érintett LEADER Helyi Akciócsoport fejlesztési forrásainak és az 

újraalakulás regisztrációs folyamata során (szervezési időszak) teljes egészében lefedendő 

térségek listája jelen IH Közlemény 1. számú mellékletében kerül feltüntetésre.  

 

A pályázati dokumentumokat az alábbi címre kell benyújtani:  

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet  

1223 Budapest, Park u 2.  

 

Pályázat benyújtásának határideje: Az IH közlemény megjelenésétől számított 60 nap 

 

Benyújtás és információ 

  

Minden dokumentumot két példányban kell benyújtani!  

 

 Nyilatkozat társadalmi szervezetek részére Helyi Közösség regisztrációjában való 

részvételről (Civil szféra)  

 Nyilatkozat természetes személy részére Helyi Közösség regisztrációjában való 

részvételről (Civil szféra)  

 Nyilatkozat Helyi Közösség regisztrációjában való részvételről (Közszféra)  

 Nyilatkozat Helyi Közösség regisztrációjában való részvételről (Üzleti szféra)  

 Jegyzőkönyv Helyi Közösség alakuló üléséhez  

 Jegyzőkönyv Helyi Közösség üléséhez  
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 Adatlap kapcsolatfelvételhez  

 Kérelem a LEADER Helyi Akciócsoport elismerése iránt  

 Megállapodás a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átadásáról – átvételéről  

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elfogadása  

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia nyomtatott formában  

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Word formátumban CD-re írva  

 Tervezést Koordináló Csoport ülés emlékeztetője a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

készítéséről  

 Települési szintű adatbegyűjtő lap  

 Nyilatkozat Tervezést Koordináló Csoport megalakulásáról  

 Helyi Közösség tagjainak terület- és vidékfejlesztés, a helyi közösségépítés és közösségi 

kezdeményezések területén szerzett szakmai tapasztalatairól igazolás 

 

 

Kérdés esetén az alábbi email címen áll az Irányító Hatóság a pályázók rendelkezésére: 

tervezes@vm.gov.hu 

 

 

Budapest, 2012. június    11.      

 

        Búsi Lajos 

         IH vezető 
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