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1 BEVEZETÉS 

A közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) az állampolgárok helyi szintű bevonásának eszköze 

azokba a fejlesztésekbe, amelyek olyan társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásokra adnak 

választ, amelyekkel napjainkban szembesülünk. A CLLD idő- és energiaigényes megközelítés, 

ugyanakkor viszonylag kis pénzügyi befektetéssel jelentős hatást gyakorolhat az emberek életére, 

ösztönzi az új ötleteket és a közös elkötelezettséget azok gyakorlatba való átültetésére. 

A Bizottság várakozásai szerint a CLLD elősegíti az európai strukturális és a befektetési alapok 

keretében integrált megközelítések megvalósítását, ezáltal a 2014-2020 közötti időszakban a közös 

rendelkezésekről szóló rendelet 11 tematikus célkitűzéséhez való hozzájárulást helyi szinten
1
. A 

Bizottság ösztönzi a CLLD használatát, mivel lehetővé teszi a helyi közösségeknek, hogy 

felelősséget vállaljanak az “Európa 2020 stratégia” céljainak megvalósításáért. Összhangban a 

Bizottságnak a közös stratégiai keretre tett javaslatával
2
: „A tagállamok elősegítik a helyi és 

szubregionális megközelítéseket, különösen a közösségvezérelt helyi fejlesztést […]”. 

Az Európai Bizottság négy főigazgatósága (DG AGRI, EMPL, MARE és REGIO)
3
 által kibocsátott 

útmutató célja, hogy segítse a tagállamok hatóságait, hogy megteremtsék a feltételeket a partnerségi 

megállapodásban a közösségvezérelt helyi fejlesztés hatékony alkalmazásának, és azt beépítsék 

saját programjukba. 

Az útmutató először kifejti, melyek a KSK-ban ajánlott CLLD főbb elvei és a tagállamok az 

európai uniós alapok adott céljainak elérése érdekében miért találhatják ezeket hasznosnak a 

különböző területeken. A CLLD-től várható eredmények tisztázása után a következő fejezetek 

végigvezetnek azokon a lépéseken, amelyek segítik az irányító hatóságokat abban, hogyan 

tervezzék a CLLD-t a lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb módon a partnerségi 

megállapodásban, az egyes programokban és a sokkal részletesebb nemzeti végrehajtási 

megállapodásokban. Röviden összefoglalva, az irányító hatóságnak egy sor egymással összefüggő 

lépést kell követniük: 

 Meg kell hozni egy sor stratégiai döntést arról, hogyan fogják használni a CLLD-t mind a 

négy alap esetében a partnerségi megállapodásban. Ezek közé tartoznak a fő kihívások, a 

fő célkitűzések és prioritások, a területek típusai, a hozzávetőleges költségvetés minden 

egyes alapra, a javasolt koordinációs módszer és a közös finanszírozás használata (vagy nem 

használata), a helyi akciócsoportok szerepe a kivitelezésben és az előkészítő támogatás 

felhasználása. Az útmutató 3. fejezete tartalmazza ezek részletes kifejtését. 

 Ezek a stratégiai döntéseket részben függenek az egyes programoknál meghozandó 

részletesebb döntésektől. Ezek közé tartoznak a területek meghatározására, az eljárás 

kiválasztására, jóváhagyására és finanszírozására tett intézkedéseket és az indikatív 

költségvetési alkalmazásokra vonatkozó alapelvek. 

                                                      
1
 Javaslat - Az Európai Parlamenti és a Tanács rendelete a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapra és 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről COM (2012) 496 végleges. 
2
 COM (2012) 496, 1. melléklet 3.3.2. 

3
 A dokumentum Paul Soto és Peter Ramsden CLLD szakértők támogatásával készült.  



5/66 

 A CLLD esetében követendő főbb elveket a 4. fejezet, a megvalósítási lehetőségeket az 5. 

fejezet, a finanszírozási eljárásokat a 6. fejezet, és a kiválasztási folyamatot a 7. fejezet 

tartalmazza. Végül a 8. fejezet foglalkozik a különböző típusú CLLD támogatásokkal és 9. 

fejezet néhány a monitoringról és az értékelésről tartalmaz információkat. 

 

A CLLD fő elveit a Bizottságnak a KSK Alapokra vonatkozó rendelet-tervezetének 28-30. cikke 

tartalmazza. Vannak az EMVA (LEADER) és az ETHA alapokra vonatkozó kiegészítő rendelet-

javaslatok is
4
. A KSK-hoz tartozó alapokra vonatkozó rendelet 2. részében szereplő speciális ERFA 

szabályok
5
.  Az ESZA-javaslat is tartalmaz néhány fontos követelményt, amelyeket alkalmazni kell, 

ha az CLLD finanszírozása az alapokból történik. Mindezeket erősen befolyásolja a „hét LEADER 

alapelv”
6
, valamint más programok úgy, mint URBAN és URBACT, EQUAL és az EHA 4. tengely 

tapasztalatai. 

Jelen útmutató nem kötelező jellegű, és kiegészíti a kapcsolódó jogszabály javaslatokat. Jelen 

dokumentum kidolgozása az Európai Bizottság által 2011 októberében és decemberében elfogadott 

javaslatok, valamint a Tanács elnöksége és az Európai Parlament által elért háromoldalú 

megállapodás szerint a CPR területfejlesztésre vonatkozó cikke alapján történt. Az útmutató nem 

dönti a Tanács és az Európai Parlament által elfogadandó törvény végső jellegét, sem a végleges 

tartalmát, vagy bármely a Bizottság által készítendő felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi 

aktusokat. Az útmutató végleges változata a kapcsolódó jogszabályok elfogadása után kerül 

közzétételre. 

Meg kell jegyezni, hogy végső esetben az uniós jog értelmezése az Európai Bíróság hatáskörébe 

tartozik. 

                                                      
4
 Javaslat - Az Európai Parlament és Tanács rendelete az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról); Javaslat 

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerészeti és Halászati Alapról, COM(2011) 804 final 
5
 ERFA tervezet. 

6 A jelenlegi EMVA-rendelet (1698/2005 61. cikk: A LEADER megközelítés legalább a következő elemeket 

tartalmazza:  

(a) területalapú, helyi fejlesztési stratégiák jól azonosított szubregionális vidéki területekre szánva 

(b) helyi köz-és magánszféra közötti partnerségek (a továbbiakban: a helyi akciócsoportok); 

(c) alulról felfelé építkező megközelítés, a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában a döntési jog a 

helyi akciócsoportoké; 

(d) multiszektorális tervezés és a stratégia végrehajtása a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei 

közötti kölcsönhatás alapján; 

(e) innovatív megközelítések megvalósítása; 

(f) együttműködési projektek megvalósítása; 

(g) helyi partnerségek közötti hálózatépítés. 
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2 MIT ÉRTÜNK KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉSEN (CLLD)?  

 Melyek a CLLD előnyei? 

 Miért alkalmazzuk a CLLD-t a különböző területeken?  

 Vidéki területeken 

 Halászati és tengerparti területeke 

 Városokban és városi területeken  

 A munkanélküliség kezelésére és a társadalmi kohézió erősítésére 

2.1 Melyek a CLLD előnyei? 

A közösségi szinten irányított, vagy közösségvezérelt helyi fejlesztés egy módszer a partnerek, 

beleértve a civil társadalom és a helyi gazdasági szereplőit bevonására a helyi integrált stratégiák 

kidolgozásába és végrehajtásába, amelyek segítik az átmenetet egy fenntarthatóbb jövőbe. A CLLD 

különösen hatékony eszköz lehet, különösen válság idején, mert megmutatja, hogy a helyi 

közösségek konkrét lépéseket tehetnek egy olyan gazdasági fejlődés érdekében, amely 

intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb, összhangban az Európa 2020 stratégiával
7
. 

 

1. szövegdoboz: Mit jelent a CLLD? 

A közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD): 

 konkrét szubregionális területeket vesz célba; 

 irányítása az adott közösség szintjén történik, a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz- és 

magánszférabeli képviselőiből álló helyi akciócsoportok révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 

közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot meghaladó 

hányadával; 

 integrált és több ágazati területen alapuló helyi fejlesztési stratégiák révén valósul meg; 

 célja a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vétele és a helyi környezet innovatív jellemzőinek 

bevonása, hálózatépítés és adott esetben együttműködés. 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 28. cikk, a háromoldalú tárgyalásokon született 

megállapodást követően) 

 

A CLLD alapvető indoka, hogy ezek az elveket javítják a hagyományos, centralizált, felülről lefelé 

történő megközelítés révén elért eredményeket. Azonban a közösségvezérelt helyi fejlesztésnem 

kíván versenyezni, és nem ellenzi a nemzeti hatóságok, a regionális, vagy helyi hatóságok felülről 

lefelé történő megközelítését, hanem olyan eszköz, amely kölcsönhatásban velük annak érdekében, 

                                                      
7
 Lásd még: Tájékoztató a közösségvezérelt helyi fejlesztésről: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
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Szubregionális területeken.  

Helyi területi megközelítés 
(28.2.a. cikk) 

Az alapok ott koncentrálódnak, ahol az szükséges és 

ahol legjobban használhatóak. A megoldások 

rugalmasan igazíthatóak, hogy megfeleljenek a 

sokszínű igényeknek és lehetőségeknek - a megfelelő 

időben és helyen. 

Közösségi irányítású 

partnerségek. Részvételi és 

partnerségi megközelítések 

(28.2.b. cikk) 

Integrált multiszektorális 

helyi stratégiák 

(28.2.c. cikk) 

 

Az intézkedések erősítik egymást és a terület 

erősségeire épülnek. Horizontálisan a kapcsolódás javul 

más helyi szereplőkkel, vertikálisan más szintekkel és 

ellátási láncokkal. Lehetnek más prioritások és 

belépési pontok. 

Innováció 

(28.2.d. cikk) 

A módszer újfajta gondolkodást és cselekvést 

generál - új piacok, új termékek, szolgáltatások, 

munkamódszerek és szociális innováció. 

 

Hálózatépítés és 

együttműködés  

(28.2.d. cikk) 

A helyi területek és közösségek tanulnak 

egymástól, és szövetségeseket találva megerősítik 

pozíciójukat a globális gazdaságban. 

gazdaságba 

Közös felelősség és tulajdon. Egyik érdekcsoport (akár 

állami, akár magán) sem dominál. A partnerség 

mozgósítja a tudást, energiát és a helyi 

erőforrásokat. 

hogy jobb összesített eredmények szülessenek. Az 1. táblázat (lent) összefoglalja a CLLD fő 

előnyeit és az elvek által képviselt hozzáadott értéket: 

 

 

 

 

Az alulról építkező megközelítés főbb előnyei a következők:  

 A helyi szereplők jobban ismerik a helyi kihívásokat, amelyekkel foglalkozni kell, és a 

rendelkezésre álló erőforrásokat és lehetőségeket.  

 Ezért képesek mozgósítani a helyi erőforrásokat a fejlesztési folyamatban olyan módon, ami 

nem történik meg a felülről lefelé történő megközelítés esetében. 

 Ez a helyi szereplőkben nagyobb tulajdonosi felelősséget és a project iránti nagyobb 

elkötelezettséget jelent és ez lehetővé teszi számukra a helyi vagyon legjobb felhasználását.  

 Ugyanakkor a közösségvezérelt megközelítés csak akkor lehet hatékony, ha építi a bizalmat az 

érdekelt felek között, és támogatja a tartós helyi struktúrákat a szükséges tapasztalattal és 

szakértelemmel. 

A fentiek alapján a helyi akciócsoportnak a saját stratégia kiválasztásánál nagy jelentőséget kell 

tulajdonítania annak, hogy milyen minőségű a partnerség. Az egyik fő tanulsága a múltbeli tapasztalatoknak, 

hogy nincs sok értelme CLLD-t használni, kivéve, ha a fent említett előnyök jelen vannak, és arra lehet 

1. táblázat: A CLLD elvek sematikus ábrázolása 
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számítani, hogy konkrét eredményeket hoznak létre. Ugyanakkor bizonyos funkcióknak a delegálása a helyi 

partnerségekhez magában foglal bizonyos költségeket és kockázatokat.  

A LEADER-ről szóló Európai Számvevőszéki
8
 jelentés szerint a menedzsment és megvalósítási 

rendszert úgy kell megszervezni, hogy az megerősítse az alulról felfelé építkező megközelítés 

hozzáadott értékét, ugyanakkor a költségeket és a kockázatokat elfogadható szinten tartja. Jelen 

útmutatónak az a célja, hogy segítse az irányító hatóságokat, hogy a legtöbbet hozzák ki a közösségvezérelt 

helyi fejlesztések által magas szintet elérve mind a három szinten.  

2.2 Miért alkalmazzuk a közösségvezérelt helyi fejlesztést a különböző területeken? 

A KSK Alapok a közösségvezérelt helyi fejlesztést igen sokféle kihívás kezelésére alkalmazhatják a 

különböző típusú területeken: 

2.2.1 CLLD építve a két évtizedes közösségvezérelt helyi fejlesztésre a vidéki 

területeken 

A Bizottság egy hosszú és lenyűgöző leírással rendelkezik a CLLD-nek a vidékfejlesztésben történő 

megvalósításáról. A LEADER 1991-ben kezdődött, mint egy kisméretű közösségi kezdeményezés 217 

partnersége. Azóta a partnerségek száma megtízszereződött, jelenleg 2321 a számuk és teljes uniós 

költségvetésük 5,500 millió euró, illetve az EMVA 6%-a. Ezek az alapok további 3072 millió eurós állami 

támogatás mozgósítottak, amely minden egyes partner átlagos állami költségvetése mintegy 3,8 millió euró a 

teljes időszakra. 

Az alapok várhatóan jelentős mennyiségű magánberuházást generálnak. Az alapok révén kis projektek ezrei 

kapnak lehetőséget arra, hogy hozzáadott értéket teremtsenek a helyi élelmiszer-ipari termékek, a 

diverzifikáció, a javuló vidéki szolgáltatások, a környezetvédelmi fejlesztések, a kisméretű infrastruktúrára, a 

falumegújítás és a képzések terén. Ezek a kis projektek hozzájárulnak a szubregionális tematikus 

kezdeményezésekhez, például: a falusi turizmus, a helyi termékek márkája és marketingje, amelyek 

képesek hozzájárulni a gazdasági fejlődéshez, és erősítik a társadalom szövetét egy adott területen. 

A LEADER
9
 értékelése során jelentős javulás volt észlelhető a vidéki szolgáltatások és az 

életminőség, a diverzifikáció, a környezet, a nők és a fiatalok társadalmi befogadása, a kormányzás 

és a kapacitásépítés területein. 

Jelentős számú munkahely jött létre, melyeket azóta is fenntartanak a LEADER + (2007-13) során, sok 

csoport gyakran összpontosított szélesebb körű céljaira úgy, mint az életminőség javítása a vidéki 

területeken, a helyi termékeknél magasabb hozzáadott érték elérése, az információtechnológia fejlesztése. 

Például, az olyan programok, ahol a helyi akciócsoportok, vegyes célokat határoztak meg, mint a 

spanyolországi Valenciában, ahol a 8 HACS helyi stratégiáiba 41.200.000 euró közpénzt fektetett be és 1012 

munkahelyet teremtett.  A LEADER + programban a gazdasági hangsúly nagyon erős, mint Észak-

Írországban, ahol az állami beruházások aránya egy munkahelyre vetítve nagyon kedvező
 10

.  

                                                      
8
 A LEADER megközelítés a vidékfejlesztésben. Európai Számvevőszék 5. Különjelentés, Európai Unió, 2010 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7912812.PDF 
9
 A LEADER I Közösségi Kezdeményezés utólagos értékelése: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader1/index_en.htm 

A LEADER II Közösségi Kezdeményezés utólagos értékelése: 

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader2/index_en.htm 

A LEADER+ utólagos értékelése: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/ 
10

 Informe Final Iniciativa Comunitaria Leader +. Comunidad Valenciana. Anexo 2. 
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Itt 11 akciócsoport 1445 teljes munkaidős állást hozott létre; az állami beruházás 21 millió körüli - 14.500 

euró munkahelyenként
11

. 

A 2014-2020-ra vonatkozó javaslatokban, a vidéki térségekben a CLLD megközelítés a lehetőségek 

elmélyítését és kiszélesítését kínálja (fedezi az előkészítő fázis költségeit, tartalmazza a LEADER induló 

készletet): magasabb társfinanszírozási arányok, intézkedések a helyi fejlesztési stratégiák minőségének 

javítása érdekében, nagyobb rugalmasság a jogosultsági szabályokban és a megnövelt autonómia a helyi 

akciócsoportoknak. 

A cél a partnerségek kapacitásának növelése, fellépni az új ötletek laboratóriumaként és a változások 

motorjának lenni a vidéki területeken. 

 A LEADER megközelítés a kiszélesítést (vagy kiterjesztést) illetően már a vidéki területek nagy 

részét lefedi. Ugyanakkor a város-vidéki megosztottság gyakran elvágja a vidéki területek a várostól, 

az utazástól, a munka- és szolgáltató központoktól. Ebből következik, hogy óriásiak a lehetőségek a 

városi és vidéki együttműködés és partnerség új formáira. 

 A LEADER jelenlegi rugalmassága már lehetővé teszi, hogy a partnerségek olyan 

projekteket finanszírozzanak, mint a kkv-k és kisméretű infrastruktúrák, amiket lehet az 

ERFA által támogatni, vagy a képzéseket, amiket az ESZA által lehet támogatni. Egyes 

országokban, például Spanyolországban, a becslések szerint az ERFA-ból a vidéki 

területeken már annyi pénzt költöttek, mint a városi területeken, de ezt nemzeti, vagy 

regionális szinten kezelik
12

.  

 Nagy lehetőségek vannak a szinergia javítására a mindkét alap jobb helyi koordinációja 

révén helyi partnerségben (például a HACS-ok bevonásával az egyes termelő és 

infrastrukturális projektek ERFA-ból történő finanszírozásáról szóló döntésekbe). A 

LEADER csoportok általában összpontosítani a legaktívabb ember a hátrányos helyzetű 

területeken a legkreatívabb emberekre összpontosítanak. Az ESZA-val való együttműködés 

keretében el tudták érni a munkaerőpiacról kiszorult leghátrányosabb helyzetű embereket is. 

 

A szövegdoboz: Menter Môn – többszörös finanszírozási források kezelése és közösségépítési eszközök 

Menter Môn egy helyi fejlesztő cég, székhellyel az Anglesey szigeten (Ynys Môn a walesi neve), amely nem 

messze fekszik Wales északnyugati partjától. A sziget lakosainak száma körülbelül 69000 fő és a területe 

mintegy 711 km2. A sziget településszerkezete jellemzően vidéki, kis mezővárosokkal, parti falvakkal, 

hagyományos szárazföldi falvakkal és nagyobb, ingázókon alapuló falvak. A szigeten a fő munkahelyek a 

mezőgazdaság, a turizmus és néhány nagyobb méretű gyártó vállalat. 

A korábbi LEADER II HACS Menter Môn 1995-ben alakult az EU vidékfejlesztési programjainak 

végrehajtására. Ez egy harmadik szektoros cég, a magán- az önkéntes és a közösségi szektort képviselő 

igazgatótanáccsal. A testületi tagok 20%-a érkezett a közszférából.  

Menter Môn elsődleges célja „egy alulról építkező, regeneráló vállalkozás létrehozása Anglesey szigetén”, és 

ennek eléréséhez a társaság elfogadta az integrált területi megközelítést. 

                                                      
11

 Véglelges zárójelentés. Leader+ Észak-Írország 

12
Lásd: Ex-post evaluation of Cohesion policy programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for Regional 

Development. Work Package 9: Rural Development. By Metis/ÖIR for EC DG REGIO, July 2008.  
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Menter Môn felismerte a sziget egyedi és értékes erőforrásainak, társadalmi, kulturális, gazdasági és 

környezeti erőforrásai megőrzésének és megünneplésének fontosságát. Ezek az erőforrások olyan 

változatosak a walesi nyelvtől a vörös mókusig, a lenyűgöző tengerparttól a tehetséges fiatalokig. 

A LEADER II gyökerekre és a CLLD módszerre és elvekre építve a cég jelentősen növekedett. Az első év 

kis partnerségéből egy nagy szervezet nőtt ki, melynek csapata is gyorsan növekedett – a koordinátorból és 

személyi asszisztenséből álló stábra kibővült egy 50 fős munkatársi gárdává. 

Az Annog Cyf-t a nonprofit testvércéget azért alapították, hogy strukturált szolgáltatásokat nyújtson a vidéki 

gazdaság javára azzal a kizárólagos céllal, hogy projektek megvalósításával elősegítse a fenntartható 

gazdasági növekedést a magán-, önkéntes és társadalmi szervezetekkel együttműködve Észak-Walesben. 

Menter Môn elmúlt 17 éve során 50 millió euró támogatásban részesült a következő forrásokból úgy, mint 

EMVA, LEADER, ERFA, EHA, ESZA, a walesi kormány, különböző walesi és más szervezetek. 

Beruházásai révén több mint 500 munkahelyet teremtett a szigeten, és támogatta 90 új vállalkozás indítását, 

30 új élelmiszeripari vállalkozás létrejöttét, 35 farm diverzifikációját és hozzájárult számos közösségi eszköz 

fenntartható fejlesztéséhez. 

Menter Môn hű marad LEADER gyökereihez és továbbra is LEADER HACS-ként működik, habár ebből ma 

bevételeinek viszonylag kis hányada származik. A közelmúltban a szomszédos Gwynedd LEADER HACS-

csal együtt a helyi halászati akciócsoport tagjaivá váltak. 

Forrás: http://www.mentermon.com/menter-mon.htm 

 

2.2.2 CLLD a halászatban és a part menti területeken 

A közösségvezérelt helyi fejlesztés a halászatban és a part menti területeken kisebb és újabb keletű, mint a 

vidéki területeken. Jelenleg 303 helyi halászati akciócsoport (FLAG) van 21 EU-országban. Az EHA 

mintegy 567 millió eurót, teljes költségvetésének körülbelül 13%-át fekteti be helyi fejlesztésekbe. Ehhez 

járul további 239 millió nemzeti finanszírozás, így minden csoport átlagosan 3 millió euró 

közfinanszírozáshoz jut. A tényleges támogatás mértéke azonban rendkívül változatos: 200.000 eurótól 

egyes csoportoknak több mint 17 millió euróig terjed, a teljes időszakra. 

A legtöbb csoport még csak 1-2 éve működik, ezért még nem lehet teljes körűen értékelni az eredményeiket 

a magánberuházásokat vagy a munkahelyteremtést illetően. A program azonban máris mintegy 3000 

elsősorban a kis projektet eredményezett és hozzáadott értéket teremtett a halászati termékek, a 

diverzifikáció, a környezetvédelmi és szociális helyzet terén és javította a halászok és más helyi szereplők 

közti kapcsolatokat. Az eredményekről egy részletes tanulmány készül 2013-ban. 

A 4. tengely, rövid története ellenére, számos tanulságok kínál a CLLD jövőjét illetően: 

 A 4. tengely sokkal inkább szektor, vagy célcsoport orientált, mint a LEADER, mivel fő 

célkitűzése egy fenntarthatóbb jövő a halász-közösségek számára. 

o hasonló jövőbeni ERFA, vagy ESZA beavatkozásokat ösztönözhet, ezáltal pedig több 

tematikus, ágazati, vagy célcsoport prioritást.  

 A 4. tengely stratégiák integráltak, abban az értelemben, hogy igyekeznek javítani a vertikális 

kapcsolatokat a halászok és más szereplők között az ellátási lánc mentén, valamint a horizontális 

kapcsolatokat a halászat és más ágazatok, mint a turizmus és a környezetvédelmi szolgáltatások 

között: 

http://www.mentermon.com/menter-mon.htm
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o ez befolyásolja a 4. tengely geográfiáját, ami követi a halászati tevékenységek megoszlását a 

partok mentén, folyótorkolatoknál, folyóknál, tavaknál, nagyobb kikötőknél és az elszigetelt 

halász településeken. 

 A 4. tengely által finanszírozott partnerségek körülbelül kétharmada együttműködik valamilyen 

módon a LEADER Helyi Akciócsoportokkal. Ez az együttműködés sokféle formát ölthet, partnerség is 

lehet, vagy része ugyanannak a szervezetnek, és különböző módszereket fejlesztenek ki a stratégiák és 

projekt-kiválasztás összehangolására: 

o ez sok tapasztalatot biztosít, amit fel lehet használni a koordináció a több alapból történő 

beavatkozások koordinálására az új időszakban. 

.A 4. tengely választ adhat azokra a kérdésekre, amelyek valószínűleg felmerülnek majd, és támogatás 

biztosít a CLLD kiépítéséhez a helyi, regionális és nemzeti szereplőknek: 

o a jövőre nézve a négy alaphoz kapcsolódó szereplőknek lehetősége nyílik a közös tanulásra és a 

kapacitásépítésre. 

A jövőben az Európai Bizottság a 4. tengely kiterjesztését szeretné. Kétféle stratégiát képzelnek el: egy 

szűkebb stratégiát, amely inkább a helyi halászat ellátási láncok közti kapcsolatokra fókuszál, és egy 

szélesebb stratégiát, amely érinti a diverzifikációt, a kék növekedés összetevőit és a tengeri és part 

menti menedzsment kérdéseit. 

Mindkét stratégia kínál lehetséges együttműködést másik három alappal: 

 az EMVA-t lehet használni az elszigeteltebb halászati közösségeknek a vidéki területeken, 

 az ERFA támogathatja az infrastrukturális és termelő beruházásokat, 

 az ESZA-t lehet használni, hogy javítsák a képzettségi szintet, a foglalkoztatási lehetőségeket és a 

társadalmi befogadást a hátrányos helyzetű csoportok esetében, mint a migránsok, az etnikai 

kisebbségek és a társadalom peremére szorult közösségek. 

 

B szövegdoboz: FLAG az Ebro Deltában, Katalónia, Spanyolország- példa több alap helyi 

menedzsmentjére 

A FLAG-hoz tartozó területek élvezik a természeti kincsek által biztosított lehetőségeket, az Ebro Delta 

mégis a hagyományos ágazatokban, mint halászat, akvakultúra és mezőgazdaság kihívásokkal küzd. Sőt, a 

75.000 fős lakosság egyharmada jelenleg munkanélküli. 

A partnerség létrehozása 2009-ben önmagában jelentős áttörés volt, mert összehozta egy egyesületbe első 

alkalommal a hat helyi halászati szervezetet (confraries de pescadors), a kagylótenyésztőket, az 

önkormányzatokat, a Delta de l'Ebre Természeti Parkot, a civil szervezeteket és a magánszektort. 

A helyi halászati akciócsoport (FLAG) tanácsában a halászati szervezetek és állami szervek a partnerségben 

ugyanolyan szavazati aránnyal képviseltetik magukat, mint a magán-partnerek. 

A 3 millió eurós állami támogatással bíró partnerség célul tűzte ki, hogy összekapcsolja a fenntartható 

halászatot a lendületben lévő idegenforgalmi gazdasággal hangsúlyozva az összefüggést a jól megőrzött 

környezet és termékeik minősége között. 

Kétéves működésük során 30 kis és közepes méretű projektet finanszíroztak úgy, mint: a helyi halak 

promóciója és oktatásuk az iskolákban és a szélesebb nyilvánosságnak, projektek a helyi vendéglők és 

idegenforgalmi létesítmények bevételének növelése érdekében, öko-turisztikai tevékenységek a 

hagyományos akvakultúra telepítéseknél, ami új bevételi forrást jelent a kagylótenyésztőknek, 
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diverzifikációs tevékenységek, mint tengeri só és jég-termelés, és számos a környezetvédelmet támogató 

fejlesztés. A partnerség igazgatójának fontos a szerepe abban, hogy a beruházások megfeleljenek a 

társadalmi és környezeti célokat meghatározó stratégiának. 

Az eddig kapott közpénzek kiegészültek a magánberuházások 30%-ával és jóval magasabb árat generáltak a 

megcélzott helyi halászati termékeknél. A fő cél az volt, hogy ne hozzanak létre foglalkoztatást önmagában, 

ami könnyebb lenne egyszerűen azáltal, hogy támogatják az ellenőrizetlen turisztikai fejlesztést. Ennek 

ellenére az időszak végén úgy becsülik, hogy mintegy 60 munkahelyet hoztak létre és tartanak fenn a helyi 

lakosok számára 

Forrás: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/flagsheet/flag-factsheet-spain-litoral-costa-del-ebro  

 

2.2.3 CLLD a városokban és városi területeken 

A múltban, az ERFA és az ESZA sok fontos, önálló kezdeményezést támogatott, melyeket a CLLD-hez 

hasonló összetevők jellemeztek. Az új közös javaslat lehetőséget biztosít mindkét alapnak lehetőséget 

biztosítva a szorosabb együttműködésre helyi szinten a városoknak. 

1994. és 2006. között a kohéziós politika két körben támogatta az URBAN közösségi kezdeményezést, 

amelynek középpontjában főként a hátrányos helyzetű városi környékek állnak 28 000 fős átlagos 

népességgel. Az URBAN II utólagos értékelése szerint a sikeres projektek legfontosabb tényezője a helyi 

elkötelezettség volt. A projektek kiválasztását a helyi szükségletek alapján végezték, a helyi szereplők 

elkötelezettsége mellett, a helyiekkel partnerségben megvalósítva. De a nagyobb szereplőknek fontos 

szerepük volt a szakmai és adminisztratív kapacitás biztosításában. 

Az ERFA is társ finanszírozza az URBACT transznacionális tanulási és hálózati programot. 2007-óta az 

URBACT II-ben résztvevő mintegy 500 város körülbelül 60 tematikus csere- és a tanulási hálózatban fejti ki 

tevékenységét. Minden város, amely részt vesz az URBACT hálózatban hozott létre, széles többszereplős 

helyi támogató csoportot hozott létre a helyi cselekvési terv kidolgozására. Bár az URBACT helyi támogató 

csoportokat nem úgy tervezték, hogy végrehajtsák a helyi cselekvési tervet, és ezek finanszírozása nem 

automatikus mégis sokan közülük lehetnek a CLLD partnerségek és stratégiák csírái. 

 

Az URBAN közösségi kezdeményezések és az URBACT tapasztalataira építve, a CLLD több konkrét 

formát ölthetne a városi partnerségek és stratégiák vonatkozásában, beleértve a következőket: 

 Szomszédság alapú megközelítések. Ezek lehetnek hátrányos helyzetű városnegyedek, ipari 

körzetek, barnamezős területek, elővárosok, stb. 

 Kisebb városok, mezővárosok és a környező vidéki területek. 

 Tematikus megközelítések melyek a sajátos városi kihívásokkal foglalkoznak, mint például 

a munkanélküliség és a munkaerő-piaci, a társadalmi kirekesztés, a városi mobilitás, vagy a 

helyi tervek az energiahatékonyságért. 

 Célcsoport alapú megközelítések speciális fókusszal pl. fiatalok, romák, a nők és a 

bevándorlók. 

Mindezek a területeken nagy teret engednek a koordinációnak elsősorban az ERFA által támogatott 

beruházások és az ESZA által támogatott intézkedések vonatkozásában. 

Összhangban a Tanács elnöksége és az Európai Parlamentnek az ERFA-rendeletről folyatott háromoldalú 

tárgyalásainak eredményével a tagállamoknak az ERFA allokáció legalább 5%-át fenntartható és integrált 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/flagsheet/flag-factsheet-spain-litoral-costa-del-ebro
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városfejlesztést megvalósító integrált intézkedésekre kell fordítaniuk. Az ebbe a borítékban szereplő 

beruházásokat az integrált területi beruházás (ITB) eszközével kell kezelni, egy adott operatív program, vagy 

egy külön városi tengely operatív programon belül. Azonban a városokban és városi területeken is fontos az 

a hatókör, ahol a CLLD használható. Például: A tagállamok úgy ítélhetik meg, hogy ösztönzik a CLLD 

bevonását, mint egyik összetevőjét a városi stratégiáknak és az ITB-nek 
13

. 

 

C szövegdoboz: Berlin, a társadalmi kohézióba történő ERFA befektetés egy évtizede 

Berlin részt vesz a „Társadalmilag integratív város” című nagyszabású szövetségi programban. 1999 és 2009 

között a város 83.5 millió eurót használt fel ERFA forrásból, 35.1 milliót a szövetségi forrásból és 83.5 

milliót Berlin költségvetéséből. 

A berlini program a jó gyakorlat kivételes példáját képviseli abban az értelemben, hogy tovább finomította és 

kiterjesztette az eredeti program-elképzeléseit. 15 területtel kezdték és most már 34-nél tartanak. De a fenti 

időszakban egyes területek kiváltak a programból, mivel a feltételeik és a mutatóik javultak. A területek 

megelőzési területnek (kockázatnak kitett), vagy közepes- és nagyméretű beavatkozást igénylő területnek 

minősülnek. 

A társadalmi-gazdasági mutatókat tartalmazó kosár alapján 34 terület szerepel jelenleg a programban. A 

területek mérete változó: a legnagyobb a Marzahn NW, egy periférián épült lakótelep körülbelül 22000 

fővel. Berlinnek ezen a 34 területén 391968 fő a lakosságszám szemben Berlin 3,5 milliós összlakosságával. 

Az egyes területeken környék-menedzsment iroda jött létre. Ezek kiválasztás többnyire a magánszektorból 

történik nyílt pályázati eljárással. A környék-menedzsment csapat együtt dolgozik a területi tanáccsal, hogy 

stratégiát és cselekvési tervet dolgozzanak ki a területre. 

A berlini modell innovatív eleme hogy a projektötletek esetében a részvételi költségvetés megközelítést 

használják. Ezek finanszírozását egyenként szavazzák az öt alap valamelyikéből a lakosság közvetlen 

bevonásával; az alapok mindegyike különböző típusú és méretű beruházásokhoz nyújt támogatás. A 

lakónegyed menedzsment csapat (Quartier management) platformot biztosít a szereplők számára, hogy 

hálózatot építsenek és interakcióba lépjenek, hogy megvitassák és azonosítsák a helyi igényeket, érdekeket. 

A program egyik hatása, hogy a polgárokat képessé teszi az együttműködésre, együttdolgozásra. 

Forrás: AEIDL 2013 EU Városi esettanulmányok, jelentés az DG REGIO számára 

 

2.2.4 CLLD a munkanélküliség és a társadalmi befogadás kérdéseinek kezelésére 

Az ESZA összehasonlítva az ERFA-val inkább emberekre, és nem területekre alapozott politika, 

habár az ESZA-nál is nagy hagyománya van a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatásának. 

Így például, a becslések szerint 2000-2006 között az ESZA által finanszírozott mintegy 3300 partnerségnek 

körülbelül a fele volt az EQUAL közösségi kezdeményezés keretében megvalósuló helyi alapú partnerség 

(még akkor is, ha sok nem teljesítette a CLLD feltételeket). A jelenlegi időszakban is számos példa van (pl. 

Stärken vor Ort Németországban), de ezek nem olyan láthatóak, mint más alapok esetében. 

A jövőre nézve, az ESZA-rendelettervezet 12. cikke lehetővé teszi, hogy az ESZA továbbra is folytassa a 

helyi foglalkoztatási kezdeményezések és területi foglalkoztatási paktumok támogatását, megnyitja a 

lehetőséget a közösségvezérelt helyi fejlesztéstámogatása előtt, valamint a fenntartható városfejlesztési 

stratégiák előtt az ERFA mellett- 

                                                      
13

 Lásd: EK Útmutató az ITI-ről:  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm
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A Bizottság úgy véli, hogy az CLLD hasznos eszköz lehet, ami a helyi közösségeket, köztük a hátrányos 

helyzetű csoportok, képessé teszi a helyi érdekelt felek különösen a civil szervezetek kapacitásának 

növelésére és a társadalmi innovációra helyi szinten. 

A közösségvezérelt helyi fejlesztéskeretében az ESZA-t a következőkre lehet használni: 

 az álláskeresők foglalkoztatáshoz való juttatása a helyi munkaerő-piaci igényekhez adaptált 

képzések és intézkedések révén; 

 azoknak a fiataloknak, akik nem foglalkoztatottak és oktatásban-képzésben nem vesznek részt, a 

tartós beilleszkedésének javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkentése; 

 a férfiak és nő közötti egyenlőség támogatása a foglalkoztatásban és a szakmai előmenetelben, a 

nemi sztereotípiák elleni küzdelemben az oktatásban és képzésben, csökkentve a nemi alapú 

szegregációt a munkaerőpiacon, a női vállalkozók támogatását és a férfiak és a nők közötti 

megbékélés segítése a munkában és a magánéletben; 

 a munkaerőpiacról távol levő emberek integrációjának és újra munkába állásának segítésére 

egyéni megoldások kifejlesztése; 

 a marginalizált közösségek, például romák integrációjának javítása és a nemen, faji vagy etnikai 

származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 

irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem; 

 a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások támogatása. 

 

D szövegdoboz: „Stärken vor Ort” Németország – Egy ESZA által finanszírozott empowerment 

program veszélyeztetett fiatalok és nők számára 

A „STÄRKEN vor Ort” (Helyi Empowerment Program) német szövetségi ESZA program részét képezi a 

„JUGEND STÄRKEN”átfogó kezdeményezésnek, amelynek célja a fiatalok és a hátrányos helyzetűek 

szociális-, oktatási- és szakmai integrációjának támogatása. A STÄRKEN vor Ort 2009-ben indult és 280 

közigazgatási kerületet és helyi területet fed le Németország-szerte. Forrásokat biztosít (a helyi nemzeti 

hatóságok: 15 %, ESZA-támogatás: 85%). A támogatott mikro-projektek célja a 25 év alatti veszélyeztetett 

fiatalok csoportjainak (migrációs háttérrel, vagy migrációs háttér nélkül), valamint a társadalmi 

kirekesztéstől szenvedő / és vagy kiszolgáltatott nőknek elérése, aktiválása és újraintegrálása. 

A program végső kedvezményezettjei a kis helyi kezdeményezések és hálózatok. A mikro-projektekről, 

amelyek be vannak ágyazva a helyi cselekvési tervekbe, helyi bizottságok döntenek helyben. Ezeket a helyi 

partnerségeket a helyi érintettek, az intézmények, a polgárok, szakemberek, önkéntesek, tisztviselők és 

politikusok alkotják. 

STÄRKEN vor Ort projektek egész Németországban működnek 280 helyen, 58 önkormányzatnál és 45 

kerületben. A területek között volt például igen kicsi mindössze 734 lakossal (Aßlar városa), és nagyobb is 

382 571 lakossal (Erzgebirge kerület). A programmal lefedett területek teljes lakossága 9.4 millió; körülbelül 

a fele nő, és közel negyede fiatal volt. 

Fennállása óta a program 74 millió euró ESZA támogatást kapott. Ebből 9000 projekt került támogatásra, 

elérve majdnem 250.000 sebezhető fiatalt és nőt. 

Forrás: AEIDL 2010 Helyi foglalkoztatási kezdeményezések vizsgálata, Németország, Gsub 
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2.2.5 Megragadni a lehetőséget az együttműködésre 

A fenti példák szemléltetik a lehetséges eredményeket, amelyeket a CLLD használatával lehet elérni a 

különböző típusú területeken mind a négy fő alap esetében. Minden alapnak más a fókusza és az ESZA 

kivételével inkább egy adott típusú terület koncentrál. Azonban a közpénzekkel kapcsolatos jelenlegi 

nyomás miatt, a jobb koordináció nem lehetőség - hanem abszolút szükségszerű. 

Példák az együttműködés generálta potenciális hozzáadott értékre: 

-  „gondos keverék” - az ERFA által finanszírozott „kemény” beruházásoknak és az ESZA 

által finanszírozott „puha” beruházásoknak kombinációja a hátrányos helyzetű területek és 

hátrányos helyzetű városi csoportok problémáinak kezeléséhez; 

- lehetőség az EMVA és az ERFA segítségével kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létrehozni a vidéki 

és városi területek között; 
- szinergia az ETHA, az ERFA és ESZA között a nagyobb halászkikötők adaptációjához 

szükséges infrastruktúra és képzés terén, és így tovább. 

 

A legerősebb és legelőnyösebb együttműködési forma a közös finanszírozási lehetőség, amit a 

Bizottság javasol és az útmutatóban később kerül kifejtésre. Azonban a tagállamoknak és / vagy 

régióknak számos eljárást kell még bevezetni, hogy elérkezzenek ehhez a ponthoz és lehet, hogy 

nem megfelelő, vagy megvalósítható minden országban vagy területen. Ezekben az esetekben, a 

koordinációt lehet még javítani sokféle módon: el lehet érni a stratégia szintjén, a partnerség révén, 

és a beavatkozási területek elhatárolásán keresztül. Minden esetben a cél az eredmények erősítése, 

ami az egyes programok szinergiájának növelésével érhető el. A következő fejezetek útmutatást 

tartalmaznak, hogy segítsék a tagállamokat, hogy kiválasszák melyik az az együttműködési forma, 

ami a legjobban illik a helyzetükhöz. 
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3 HOGYAN KELL FÓKUSZÁLNI A CLLD-T A PARTNERSÉGI 

MEGÁLLAPODÁSOKBAN? 

 A közös stratégiai keres és a partnerségi megállapodások bemutatása 

 Mit és miért? A kihívások és célkitűzések meghatározás 

 Hol? A hatékony helyi fejlesztés geográfiája? 

 Melyik alap mire szolgál? 

 Hogyan kell együtt dolgozni? 

3.1 A közös stratégiai keret és a partnerségi megállapodások bemutatása 

A Bizottság javaslatot tett egy Közös Stratégiai Keret-re
14

 a 2014-2020 közötti időszakban. A közös 

stratégiai keret az Európa 2020 stratégia céljait és célkitűzéseit prioritásokként határozza meg az európai 

strukturális és befektetési alapok számára. A cél az, hogy javítsák a koordinációt ezek között a források 

között annak érdekében, hogy maximalizálják az az EU intézkedések hatását és azok hozzájárulását 

az Európai célkitűzésekhez. A nemzeti és regionális hatóságok a közös stratégiai keretet fogják alapként 

használni a partnerségi megállapodások kidolgozása során, összhangban a 2020-ra elérendő európai 

növekedési és foglalkoztatási célkitűzésekkel. 

„Az egyenlőtlenségek és fejlesztési szükségletek elemzése hivatkozással a tematikus célokra, amiket a közös 

stratégiai keretben határoztak meg” kötelező része a partnerségi megállapodásnak, mert ez biztosítja az 

igazodást az Európa 2020 stratégiához
15

. Az elemzés alapján a tagállamoknak meg kell határozniuk az 

„ESI alapok által támogatott integrált területfejlesztést”
16

 beleértve a CLLD-t, megindokolva, hogy 

miképpen kívánják elérni az integrációt. A CLLD kötelező része az EMVA vidékfejlesztési programoknak 

(minimum 5% EMVA-hozzájárulás minden programhoz) és opcionális az ETHA, ERFA és az ESZA 

esetében. 

Egy átfogó jövőkép kifejlesztése a CLLD célkitűzéseinek végrehajtása kapcsán ez talán az egyik 

legfontosabb lépés annak sikeres végrehajtása érdekében. A tagállamoknak először is el kell dönteniük, 

hogy mit akarnak elérni a CLLD révén. Ezt követően eldönthetik, hogy van-e elegendő forrás és 

elegendő hatókör minden egyes alapban, hogy foglalkozzanak vele; ha nincs, akkor meg tudják szervezni az 

alapok legmegfelelőbb kombinációját, hogy elérjék céljaikat. 

Az alábbi táblázat egy sablont szolgáltat ahhoz, hogy milyen információkat kell a tagállamoknak 

biztosítaniuk a CLLD-ről a partnerségi megállapodásokban. Az első négy pontnál tájékoztatást kér, hogy a 

helyi fejlesztést miért, mit, hol és kik végzik, míg a következő négy pont azzal foglalkozik, hogy ezt hogyan 

fogják megvalósítani. 

2. szövegdoboz: Hogyan ültessük át a CLLD-t a partnerségi megállapodásokba? 

 

A közösségvezérelt helyi fejlesztésáttekintése (CLLD): 

1. Mit? A fő kihívásokat, amiket a tagállam a CLLD megközelítés segítségével kezelni szándékozik; 

                                                      
14

 Lásd: A Bizottság munkadokumentuma 2012.03.14.: A közös stratégiai keret elemei 2014-2020 
15

 CPR 14(a)(i) cikk 
16

 CPR 14(b) cikk 
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2. Miért? Az általános célkitűzések és prioritások, amiket a tagállam a CLLD-vel elérni törekszik, és a 

tematikus fókusz és a célcsoportok áttekintése. A tagállamoknak fel kell vázolni a partnerségi 

megállapodásban, hogy a CLLD melyik tematikus célkitűzéshez járul hozzá; 

3. Hol? Azok a területfajták (de nem a területek listája), ahol a CLLD-t a tervek szerint végre kell 

hajtani (a terület típusok általános jelzése elegendő pl. városi, vidéki, város-vidék együttműködési, 

határon átnyúló, területek sajátos jellemzőkkel népsűrűség vagy településszerkezeti minta 

szempontjából, területek erős halászati dimenzióval). A területfajta kiválasztásának tükröznie kell a 

tagállamok stratégiai döntését a CLLD szerepét, a célokat és a lehetséges tematikus fókuszokat 

illetően. (Egy lehetséges példa, ha a tagállam a város-vidék kapcsolatok kezelését a CLLD révén 

több alapokból kívánja megoldani. Ha a tagállam egész területén kívánja alkalmazni a CLLD-t, 

akkor a tagállamnak ezt is fel kell tüntetnie); 

4. Melyik alap? Azoknak a KSK alapoknak a meghatározása, amelyekből majd a CLLD 

finanszírozása történik; egy hozzávetőleges tervezett költségvetési előirányzat az egyes alapokra; az 

egyes KSK alapok szerepe a különböző terület típusok esetében (különös figyelmet kell fordítani 

azokra a területekre, ahol a beavatkozás több KSK alapból lehetséges), figyelembe véve, hogy 

CLLD kötelező eleme az EMVA (LEADER)-nek; 

5. Hogyan kell együtt dolgozni? 

 Akár támogatja a tagállam a helyi fejlesztési stratégiák több KSK alapból történő 

finanszírozását, akár nem, milyen integrált megközelítés valósítható meg helyi szinten; 

 A CLLD koordinálása és a tevékenység megkezdése, valamint a helyi akciócsoportok (HACS-

ok) szerepe a CLLD végrehajtásában; 

 Adott esetben, ha a tagállamnak szándékában áll, lehetősége van, hogy kijelöljön egy vezető 

alapot, az integrált multi-finanszírozású helyi fejlesztési stratégiák kontextusában; 

 Megállapodások előkészítő támogatásra ideértve az alapok közötti esetleges megállapodásokat, 

annak érdekében, hogy egy koherens rendszert, és tervezett tevékenység-típusokat ajánljanak). 

 

Erősen regionális vagy szövetségi tagállam esetében a fentiek megkövetelik az általánosítást nemzeti szinten. 

A leírásnak jeleznie kell, hogy a CLLD megközelítést mely régiókban fogják használni, és meghatározni a 

főbb elemeket, a fenti pontok vonatkozásában. 

 

Javasolt Sablon arra, hogy milyen információkat kell szerepeltetni a CLLD-t illetően a tagállamok 

partnerségi megállapodásaiban (hivatkozással a közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 28. cikkére, 

az Európai Területi Együttműködési Rendelet 9. cikkére, valamint az EMVA, ESZA, ERFA és ETHA 

Alapokra vonatkozó speciális szabályokra.) 

3.2 Mit és miért? A kihívások és célkitűzések meghatározása (1. és 2. kérdés) 

Minden alap esetében az érintetteknek dönteniük kell arról, hogy mik azok a főbb kihívások, 

célkitűzések és prioritások, amiket a legjobban helyileg lehet kezelni. Az elérni kívánt 

eredményeknek kapcsolódniuk kell az Európa 2000 stratégiában és a Közös Stratégiai Keretben 

kitűzött célokhoz. 

Például: az ESZA esetében ezek lehetnek az integrált helyi stratégiák a készségfejlesztésre 

összekapcsolva a helyi munkaerőpiac létrehozásával és a leghátrányosabb helyzetű csoportok 
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támogatásával; az ERFA esetében be lehetne vonni az integrált terveket a nagyvárosok bizonyos 

városrészeinek és a vidéki területek kisvárosainak regenerációja érdekében; és az EMVA és az 

ETHA esetében ez valószínűleg a különböző vidéki területek és / vagy a halászati és a part menti 

területek sajátos kihívásaival való foglalkozást jelenti. 

A következő finanszírozási időszakban van egy hierarchiája a négy, egymással összefüggő szinten 

megjelenő céloknak és célkitűzéseknek, amit figyelembe kell venni: 

 Az Európa 2020 stratégia három fő pillére: az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés; 

 Ezekből hat kiemelt, számszerűsített célt határoztak meg;  

 A Közös Stratégiai Keret ezeket tizenegy tematikus célkitűzéssé formálja – három főként 

gazdasági, három főleg környezetvédelmi, négy szociális és egy kormányzati célkitűzés. 

 Végül mind a négy alap tartalmaz egy sor prioritást, amik hozzájárulnak a 11 tematikus 

célkitűzéshez (ezek a beruházási prioritások az ESZA és az ERFA esetében és az uniós 

prioritások az EMVA és az ETHA esetében). Az ETHA-ból támogatnia kell az általános 

célokat és a közös halászati politikát és az EMVA-ból a Közös Agrárpolitikát: 

o A programozás megkönnyítése végett, a programoknál a CLLD-t egy adott 

beruházási prioritás / fókusz terület / Uniós prioritás alatt kell programozni. 

Azonban a CLLD alatti támogatás hozzájárulhat mindegyik tematikus célhoz / 

kiemelt területhez / uniós prioritáshoz. Ha az egész prioritási tengelyt / Uniós 

prioritást a CLLD-re szentelik, a társfinanszírozási arányt meg lehet emelni 10%-

kal az ERFA, az ESZA és ETHA vonatkozásában a prioritási tengely / Uniós 

prioritás
17

 szintjén. 

o Az ERFA-t illetően a CLLD-t a 9 (d) beruházási prioritás alatt kell programozni: 

„A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében vállalt beruházások”
18

.  

o Az EMVA-t illetően a CLLD-t (LEADER helyi fejlesztést) a 6(b) fókusz terület 

alatt kell programozni „A helyi fejlesztés támogatása a vidéki térségekben” (lásd: 

4. fejezetnél). 

o A CLLD / LEADER integrált, multiszektorális jellegének következtében, erősen 

ajánlott, hogy ezzel is hozzájáruljon más fókusz területekhez. Ebben az esetben a 

tagállamok / régióknak fel kell tüntetni a vidékfejlesztési programokban, hogy a 

helyi fejlesztési stratégiák milyen fókuszterületeihez járulnak hozzá. A LEADER 

egy kötelező része a vidékfejlesztési programoknak, és a társfinanszírozási ráta 

akár 80%-os (vagy 90%) lehet 

o Az ETHA esetében a CLLD-t a 4. uniós prioritás („A foglalkoztatás és a területi 

kohézió növelése”) alatt kell programozni. 

 

                                                      
17

 Lásd CPR 110. cikk (5) bekezdését és a módosított ETHA rendelet 94. cikk (4) bekezdését COM (2013) 245 
18

 ERFA 5. cikk (9) bekezdés - a háromoldalú egyeztető tárgyalásoknak megfelelően 
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A területfejlesztés mint integrált multiszektorális megközelítés, hozzájárulhat különböző módokon 

az Európa 2020 stratégiához. A Bizottság úgy véli, hogy a CLLD-t egy rugalmas eszközként kell 

kezelni, ami alkalmas a különböző területek igényeinek kielégítésére. Ez azt jelenti, hogy akkor is, 

ha egy eszköz be van programozva egy prioritás alá, a CLLD-vel el lehet érni olyan eredményeket, 

amelyek hozzájárulnak a „Közös Rendelkezés” Rendeletben
19

, szereplő 11 tematikus cél 

mindegyikéhez, összhangban a vonatkozó program célkitűzéseivel. Javasoljuk, hogy vezessenek be 

általános támogathatósági szabályokat a CLLD keretében finanszírozott műveletek esetében, amint 

az majd kifejtésre kerül a 8.3 fejezetben. 

A CLLD-nek a partnerségi megállapodásba foglalt fő célkitűzéseit és prioritásait úgy kell érteni, 

ahogy a tagállam jelezte, hogy a tematikus célkitűzéshez melyik CLLD járul hozzá, valamint 

melyek a felvázolt tematikus fókuszok és a lehetséges célcsoportok. 

3.3 Hol? A hatékony helyi fejlesztés geográfiája (3. kérdés) 

A partnerségi megállapodás sablon szerint egyes alapoknak fel kell térképezniük a földrajzi 

kihívásokat, amikkel foglalkozni akar, és meg kell határozniuk, hogy ezeket a kihívásokat hol lehet 

koncentrált formában kezelni helyi szinten koherens és hatékony módon. A terület típusok általános 

jelzése szükséges, például: városi-, vidéki-, határokon átnyúló terület; területek sajátos jellemzőkkel 

népsűrűség vagy településszerkezeti minta szempontjából és / vagy területek erős halászati 

dimenzióval. 

Tematikus szempontból, ezek lehetnek például a következők: koncentráció a problémás helyi 

munkaerőpiacra, vagy / és a sérülékeny csoportokra, mint a romák vagy a bevándorlók, a gazdasági 

tevékenység különböző klaszterei, a fizikai problémák, mint például a folyómedrekhez, 

hegyvonulatokhoz, és egyebekhez kapcsolódó problémák úgy, mint a lakhatási-, szállítási, vagy 

környezeti kérdések. 

Ezeknek a kihívásoknak a geográfiája és velük való foglalkozás ideális skálája vagy egybeesik, 

vagy nem esik egybe. Ez magában foglalhatja a következőket: csak egy szomszédos területet egy 

városban, vagy több azonos típusú városrészt, egy kis várost és a környező vidéki területeket, vagy 

egy nagyobb város határait és a város peremén lévő területeket, vagy a folyótorkolat körüli terület, 

tavat vagy folyómedret (lásd a következő részben a területek lehetséges típusának és formájának a 

leírását). 

Ha a tagállam a CLLD-t az egész területén alkalmazni kívánja, akkor ezt jeleznie kell a partnerségi 

megállapodásban. 

Külön figyelmet kell fordítani, hogy a szegénység kérdésére, mivel a tagállamoktól a partnerségi 

megállapodásban elvárják, hogy integrált megközelítésben foglalkozzanak azoknak a földrajzi 

területeknek a speciális igényeivel, melyeket legjobban sújt a szegénység, vagy ahol a célcsoportok 

legnagyobb veszélye a megkülönböztetés vagy kirekesztés különös tekintettel a marginális helyzetű 

közösségekre. Amennyiben a tagállamok a területi szemlélet mellett döntenek, akkor át kell 

gondolniuk a CLLD-től várható potenciális hozzájárulást. 

                                                      
19

 Lásd: CPR 9. cikk 
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3.4  Melyik alap mire szolgál? (4. kérdés) 

Annak eldöntésére, hogy a CLLD-re melyik alapból hány forrást kell a tervezéskor elkülöníteni, 

fontos visszaemlékezni, arra, hogy ki az, aki már szembesült ezekkel a problémákkal, milyen 

szinten, és hogy a meglévő erőforrások köre elegendő-e a beavatkozáshoz (például az erős és 

gyenge pontjait LEADER csoportok erősségei és gyengeségei, vagy egyéb alapokból finanszírozott 

helyi szervezetek). Csak ekkor lehetséges azoknak a területeknek a beazonosítása, ahol CLLD a 

legnagyobb hatással lehet, és annak megvitatása, hogy miképpen lehet elérni az alapok közti 

legjobb szinergiát. 

 

Néhány fontos kérdés, amivel a tagállamoknak és / vagy a régióknak szembe kell nézni például a 

következők lehetnek például: vajon az ERFA-nál és az ESZA-nál programoznak-e pénzügyi 

forrásokat a CLLD városi területeken kívüli alkalmazására, hogy az EMVA kiterjed-e a 

kisvárosokra és a halászati kikötőkre, és hogy az ETHA a part menti területekre korlátozódik-e, 

vagy az édesvizű tavakra és folyókra is kiterjeszthetők. 

3.5 Hogyan kell együtt dolgozni? (5. kérdés) 

A tagállamoknak jelezniük kell a partnerségi megállapodásban a CLLD koordinálását és a 

tevékenység megkezdését, például: a közös struktúrákat és igazgatási intézkedéseket, a potenciális 

helyi akciócsoportok indikatív számát, és a stratégiák támogatásának várható költségvetési keretét; 

valamint adott esetben a közös kiválasztási kritériumokat és eljárásokat a HACS-ok számára, stb. 

Kívánatos, hogy a tagállam kialakítsa a lehetséges legrugalmasabb és legátfogóbb keretet, lehetővé 

téve a helyi fejlesztés teljes integrációját, és engedi, hogy a HACS-ok hozzák meg a következő 

döntéseket: 

 a döntést, hogy tervezzen egy helyi stratégia tervezésénél több alapot, vagy csak egy 

alapot vegyen számításba, beleértve a pontos területet, amelyre a stratégia kiterjed; 

 a választást, hogy milyen célokat és intézkedéseket tartalmazzon a stratégia: a 

támogató alap kiválasztása természetesen következik a stratégia jellegéből; 

 több alapból támogatott stratégia esetében felmerül a kérdés, hogy meg kell 

határozni a vezető alapot a helyi stratégiához. 

 

Az előkészítő támogatás típusát (beleértve a kapacitásépítést), amely elérhető lesz a helyi szereplők 

számára és tartalmazza az alapokkal kapcsolatos esetleges megállapodásokat, hogy egy koherens 

rendszert, és tervezett tevékenység-típusokat ajánljanak, le kell írni a partnerségi megállapodásban. 

A Bizottságnak a Közös Rendelkezésekről szóló rendelet-javaslata (5. cikk) kimondja, hogy ezeket 

és más pontokat a partnerségi megállapodásban „partnerség”-ben kell elkészíteni az érdekeltek 

széles körével együtt, beleértve az „illetékes, regionális, helyi, városi és egyéb közigazgatási 

hatóságokat, a gazdasági és szociális partnereket és a civil társadalmat képviselő testületeket”. 

Az érintett feleket is „be kell vonni a programok előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe és 

értékelésébe”. A CLLD-vel összefüggésben, ajánlott, hogy a partnerség elvét alkalmazzák a 
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meglévő HACS hálózatok és a helyi közösségek képviselőinek bevonása révén, akiknek 

potenciálisan előnyös a CLLD finanszírozás. 
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4 HOGYAN LEHET AZONOSÍTANI A HATÉKONY STRATÉGIÁKAT, ERŐS 

PARTNERSÉGET ÉS KOHERENS TERÜLETEKE? A PROGRAMOK LEGFONTOSABB 

ÉPÍTŐKÖVEI 

 Bevezetés 

 Kiváló minőségű helyi stratégiák tervezése az eredményekért 

 A kulcsszereplők mozgósítása és a partnerség építése 

 A megfelelő típusú, méretű és formájú terület kiválasztása 

4.1 Bevezetés 

A Bizottság elkészít egy sablont a partnerségi megállapodáshoz és sablonokat / útmutatót a 

programokhoz mind a négy alapokhoz, a CLLD megvalósítására (EMVA, ETHA, ERFA és ESZA). 

A sablonok révén a tagállamok és / vagy a régiók alapvető információkat szolgáltatnak annak 

érdekében, hogy megfeleljenek az előírásoknak, programjaik jóváhagyásra kerüljenek. Ez magában 

foglalja a következőket
20

: 

 

 az alapelveket azoknak a területeknek a meghatározásához, ahol a közösségvezérelt 

fejlesztést megvalósítják, összhangban a partnerségi megállapodásokkal; 

 a közösségvezérelt fejlesztési stratégiák kiválasztási, jóváhagyási és finanszírozási 

megállapodásainak leírása. 

 adott esetben egy konkrét alap által a CLLD támogatására szánt indikatív támogatást. 

 

Annak érdekében, hogy a legjobb eredményt érjék el a közösségvezérelt helyi fejlesztésrévén, a 

tagállamoknak figyelembe kell venniük a következő iránymutatásokat a stratégiák, partnerségek és 

területek vonatkozásában: 

4.2 Kiváló minőségű helyi stratégiák tervezése az eredményekért 

A Számvevőszék 2010-es a LEADER-ről készített 2010-es jelentésében
21

 azzal érvelt, hogy: „A 

helyi stratégiák a LEADER megközelítés központjában állnak, alátámasztva a partnerség 

létjogosultságát, és hozzáadott értéket biztosítanak a helyi megoldások révén, melyeket úgy 

alakítanak, hogy elérjék a helyi vidékfejlesztési célokat”. A helyi stratégia az a hely, ahol a 

partnerségek bizonyítani tudják, hogy lehet olyan eredményeket elérni, amire más módszerek nem 

képesek - vagy nem érnek el – összekapcsolásával különböző intézkedések és szektorok 

összekapcsolásával, az innováció és az együttműködés révén. Ebből következik, hogy a stratégia 

                                                      
20

 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ETHA további követelményeket tartalmaz a CLLD-vel kapcsolatos operatív 

program tartalmát illetően 
21

 Lásd: 9. lábjegyzet 
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minősége az egyik legfontosabb viszonyítási alap a helyi partnerségek kiválasztásánál, a 

megvalósítás irányításánál és ellenőrzésénél és az eredmények értékelésénél. 

 

3. szövegdoboz: Mit értünk a CLLD helyi fejlesztési stratégián, és mit tartalmaz? 

 

„A közösségvezérelt fejlesztési stratégia” a műveletek összefüggő sorozatát jelenti, hogy 

megfeleljen a helyi céloknak és szükségleteknek, amely hozzájárul az Uniónak az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedést szolgáló stratégiájához, és amit a helyi akciócsoportok 

terveznek és hajtanak végre. 

A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia legalább az alábbi elemeket tartalmazza:  

 a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása; 

 a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek az elemzése, beleértve az előnyök, 

hátrányok, lehetőségek és veszélyek elemzését; 

 a stratégia és a célkitűzései leírása, a stratégia integrált és innovatív jellegének a leírása és a 

célkitűzések hierarchiája, beleértve a kimenetek vagy eredmények egyértelmű és mérhető 

céljait. Az eredménycélokat mennyiségi vagy minőségi szempontból lehet kifejezni. A 

stratégia koherens valamennyi részt vevő KSK-alap vonatkozó programjaival; 

 a közösségnek a stratégia kidolgozásába történő bevonásának a leírása; 

 egy cselekvési terv, amely bemutatja, hogyan történi a célkitűzések alapján az intézkedések 

meghatározása; 

 a stratégia irányítási és monitoring intézkedéseinek a leírása, amely bemutatja, hogyan tudja a 

helyi akciócsoport végrehajtani a stratégiát, és az értékelésére vonatkozó konkrét intézkedések 

leírása; 

 a stratégia pénzügyi terve, beleértve az egyes KSK-alapokból tervezett forráselosztást. 

 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 2. cikk (16) bekezdés és a 29. cikk (1) bekezdés, a 

háromoldalú tárgyalásokon született megállapodást követően) 

 

A helyi fejlesztési stratégiának hozzá kell járulnia a vonatkozó program célkitűzéseihez. A 

finanszírozásra jóváhagyott stratégiák minőségének kérdése kulcsfontosságú
22

.  

Az alábbiakban csak néhány főbb pont, amiket az irányító hatóságoknak figyelembe kell venni, 

amikor megtervezik programjaikat és a felhívásokat a CLLD stratégiák kapcsán: 

                                                      
22

 Lásd: Az EK DG AGRI Alkalmazási útmutató a LEADER tengely vidékfejlesztési programjaihoz 2007-2013; 

EMVA által támogatott, átdolgozott változat, 2011. március: http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/en/further-

info_en.cfm;  

„Jobb vidékfejlesztési stratégiát”: a 4. Fókusz Csoport Zárójelentése; (Focus Group 4): 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8EB8D271-0F99-CC64-382A-27F3B8B65B43  

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/en/further-info_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/en/further-info_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8EB8D271-0F99-CC64-382A-27F3B8B65B43
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 A stratégiának helyi célokat kell szolgálnia. Mind az Európai Számvevőszék mind az 

Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztéslényege az, 

hogy a helyi stratégiák szabadon reagálnak a helyi igényekre. Ugyanakkor biztosítani kell a 

koherenciát és a következetességet a helyi stratégiák és a meglévő nemzeti, regionális vagy 

szubregionális stratégiák között, beleértve az ágazatit is. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 

helyi szinten kell meghatározni a konkrét célokat és prioritásokat reagálva a helyi igényekre, 

miközben összhangban vannak a programokban meghatározott politikai célokkal. 

 

 A helyi fejlesztési stratégiát a SWOT analízis (erősségek, gyengeségek, lehetőségek és 

veszélyek), valamint a helyi szükségletek azonosítása alapján kell kidolgozni. A stratégia 

célkitűzéseinek foglalkoznia kell a szükségletekkel, és kézzel fogható, mérhető célokat kell 

meghatároznia, különös tekintettel a hosszú távú fejlesztésre hogy megoldja a konkrét 

fejlesztési kihívásokat a területen. Mind a SWOT analízist, mind a stratégia kidolgozását a 

közösség részvételével kell elvégezni. 

 A helyi fejlesztési stratégiának támogatnia kell a helyi fejlesztési akciók közötti 

kapcsolatokat
23

. Ahelyett, hogy egy lista készülne az egymáshoz nem kapcsolódó 

projektekről, a stratégiákat integrálni kell olyképpen, hogy az akciók, cagy a projektek 

között koherens kapcsolat legyen és a tisztán meghatározott szükségleteken vagy 

lehetőségeken alapuljanak. A helyi szinten kiválasztott projekteknek mind hozzá kell 

járulniuk a helyi fejlesztési stratégia célkitűzéseihez, ki kell egészíteniük egymást, és a 

célkitűzések nem lehetnek ellentmondásosak. 

 A helyi fejlesztési stratégiák legyenek „integráltak és multiszektorálisak”. A különböző 

területek közötti kapcsolat és integráció lehet horizontális, ahogy ez a helyzet a vidéki-

városi kölcsönhatások esetében, vagy kapcsolat a halászati terület és a környező vidék 

között, vagy egy adott területen, például a hátrányos helyzetű városi területeken, vagy a 

vidéki területeken 

 A kapcsolatok lehetnek vertikálisak, ha a stratégia középpontjában az integráció áll, pl. a 

különböző szereplők között a szektoron belül, az ellátási láncban, illetve a szállítási láncban. 

A stratégiáknak integrálni kell a különböző ágazatok fejlesztési megközelítéseit egy 

koherens multiszektorális megközelítésbe támogatva az átfogó, hosszú távú célokat az 

érintett területeken. Bár a belépési pont lehet egy adott ágazat (úgy, mint a halászat, vagy a 

turizmus), téma vagy célcsoport, a stratégiának támogatnia kell a kapcsolatokat más 

ágazatokkal mivel ezek révén új lehetőségek nyílnak, és ezek szükségesek, egy terület 

hosszú távú fejlesztésének támogatásához. 

 A stratégiák legyenek innovatív jellegűek. Arra kell törekedni, hogy új ötleteket és 

megközelítéseket vezessenek be a területen, és ne a „megszokott dolgokat” védelmezzék. Az 

innováció számos különböző formát ölthet, amelyek mind érvényesek, hozzájárulva a 

stratégia innovatív jellegéhez: új szolgáltatások, új termékek, új szervezési módszerek, 

társadalmi innováció, stb. Az innovációt a helyi körülményekhez viszonyítva kell értékelni, 

                                                      
23

 A LEADER-ben (‘Liaison entre Actions de Développement de l'Economie Rurale’) ez a vidéki gazdaság fejlesztési 

akciói közötti kapcsolatok létrehozását jelenti 
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összehasonlítva a területen alkalmazott már létező módszerekkel és megoldásokkal: egy 

intézkedést, amely innovatív egy adott helyen lehet, hogy már használták máshol. 

 Az együttműködés és hálózatépítés más területekkel a stratégia egyik legfontosabb eleme. 

Az együttműködés helyi szinten kezdődik a partnerségben résztvevő különböző szektorok 

között. Az együttműködés szakaszosan fejlődhet a tapasztalatcserén kezdve, egészen az 

ígéretes gyakorlatnak közös akcióban történő megvalósításáig. Együttműködés más 

területekkel a CLLD megvalósításában ez is stratégiai eszköz lehet, a helyi csoport ennek 

segítségével éri el a kritikus tömeget, ami egyes projektekhez szükséges, illetve hozzájut 

kiegészítő forrásokhoz és szakértelemhez. 

Egy HACS együttműködhet más partnerekkel ugyanabból a régióból vagy tagállamból, ami 

gyakran előfordul a szomszédos területek esetében. Nemzeti határokon átnyúló 

együttműködési projektek is megvalósíthatók (beleértve az Unión kívüli országokat), 

kiegészítő európai hozzáadott értéket adva a helyi fejlesztéshez
24

. További részletek az 

együttműködési tevékenységekről a 8.4 alatt. 

 Networking (hálózati munka) tágabb értelemben egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a 

helyi partnerségeknek, hogy megosszák tapasztalataikat és tanuljanak egymástól. A 

hálózatok a CLLD alatt lehetnek formális jellegűek (beleértve a HACS-okat, az irányító 

hatóságokat és más érdekelt feleket) és munkájukat elősegíthetik a támogató egységek 

regionális, nemzeti és európai szinten
25

, és a HACS-ok is szerveződhetnek önkéntes alapon 

(országos vagy regionális HACS hálózatok), ahol a hálózat képviseli a tagokat pl. az 

irányító hatóságokkal folytatott tárgyalások során (például a programok monitoring 

bizottságaiban). 

 

Életképes költségvetés: a tagállamoknak és / vagy a régióknak biztosítani kell, hogy a 

közösségvezérelt helyi fejlesztésmegvalósításához rendelkezésre álló költségvetés elegendő 

a helyi stratégiákban szereplő célok eléréséhez. Bár vannak a nem megfelelő kiadásokkal 

járó kockázatok, ha a költségvetés túl nagy, a tapasztalat azt mutatja, hogy a fő veszély az, 

hogy az irányító hatóságok megpróbálják a költségvetés túl szűkre venni a pályázó 

területekről érkező politikai nyomás hatására. Mind LEADER, mind az EHA 4. tengely 

tapasztalatai azt mutatják, hogy a teljes értékű integrált helyi fejlesztési stratégiához mintegy 

3 millió euró a legkisebb méretű, állami finanszírozású költségvetés a teljes időtartamra, a 

stratégia által lefedett terület nagyságától és a lakosságszámtól függően. Ez alatt a szint alatt, 

úgy tűnik, nehéz túllépni a kisméretű „puha” beruházásokon meghatározott területeken, és 

támogatni a működési költségek, a partnerség és a helyi közösség animációjának működési 

költségeit. 

                                                      
24

 A CLLD HACS-ok számára az Európai Nemzetközi Együttműködés határon átnyúló programjainak keretében 

együttműködési projektek megvalósításának valódi lehetőségét megnyitva erősíthető a nemzetközi jelleg. (v.ö.: az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra 

vonatkozó egyedi rendelkezésekről, 9. cikk - COM(2011)611 final 2). 
25

 Példák a hálózati támogatásra megtalálható a LEADER és FARNET vonatkozásában a 2007-2013 időszakra (lásd: 

www.farnet.eu és www.enrd.eu). 

http://www.farnet.eu/
http://www.enrd.eu/
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4.3 A kulcsszereplők mozgósítása és a partnerség építése 

A helyi partnerség a hajtóereje a stratégia tervezésének és végrehajtásának. A közösségvezérelt 

helyi fejlesztésben ezt úgy nevezik, hogy helyi akciócsoport (HACS)
26

. 

A potenciális partnerek egy adott területen összejönnek – általában ez a kiindulópontja a 

stratégiaalkotásnak. Ahogy az eredeti csoport elemzi a fejlesztési szükségleteit és a terület 

lehetőségeit, az eredeti csoporthoz rendszerint további tagok érkeznek különböző a helyi közösség 

különböző részeiből. A stratégia és a partnerség párhuzamosan épülnek; az új ágazatok és 

dimenziók fokozatos integrációját támogatja a fokozatosan kiterjesztett partnerség az új ágazatok, 

közösségek és területek képviselőivel. Ez az iteratív folyamat nem állhat le, amikor a stratégiát 

benyújtják a hatóságoknak. A HACS partnerséget úgy kell tekinteni, mint egy dinamikus 

szervezetet, amely alkalmazkodik a helyi sajátosságokhoz. 

 

A CPR rendelet tervezet 28. cikk (2) bekezdése
27

 leírja a közösségvezérelt helyi fejlesztési 

partnerségek alapvető jellemzőit, míg a 30. cikk (3 bekezdése)
28

 meghatározza a minimum 

feladatokat a helyi akciócsoportok részére, beleértve az igazgatási- és pénzügyi kapacitásokhoz 

kapcsolódó követelményeket, és egy átlátható project kiválasztási eljárás létrehozását. 

 A partnerség felelős a projektek kiválasztásáért helyi szinten, és annak biztosításáért, 

hogy a kiválasztott projektek összhangban legyenek a stratégiával. 

 A döntéshozatali folyamatot a HACS partnerség bizottságában nem uralhatják a 

hatóságok vagy bármely más konkrét érdekcsoport. Ennek biztosítása érdekében az 

alábbi szabályokat be kell tartani
29

: 

o először, sem a hatóságoknak, sem egyetlen más érdekcsoportnak nem lehet 

több, mint 49%-a a szavazati jogoknak a HACS döntéshozatali szintjén; 

o másodszor, legalább 50%-a szavazatoknak a projekt-kiválasztási döntések 

esetében a nem állami szektorbeli partnerektől kell, hogy jöjjön. Ennek célja, 

hogy biztosítson egy befogadó és átlátható folyamatot, a stratégia 

sokszínűségét és a projektek ésszerű terjedését egészen különböző 

ágazatokban. 

 

Azonban ezek minimum követelmények, és a stratégiát illetően az Irányító Hatóságnak kell 

bevezetni kiválasztási kritériumokat és eljárásokat, annak érdekében, hogy a CLLD elérje a kívánt 

eredményeket. 

 

Ahhoz, hogy a fejlesztés valóban „közösségvezérelt” legyen, javasoljuk, hogy a helyi partnerség 

megfeleljen legalább a következő feltételeknek: 

 

                                                      
26

 Lásd: CPR 30. cikk 
27

 Lásd: 1. szövegdoboz 
28

 Lásd: 5. szövegdoboz 
29

 A LEADER tapasztalatok alapján a szavazati jogokat hozzá kell kötni a helyi akciócsoportban való tagsághoz. 

Javasoljuk, hogy az egyes helyi akciócsoportok tagjai egyszerre csak egy szervezetet képviseljenek. 
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 Legyen inkluzív, pl. a partnerek érkezzenek a helyi közösség különböző szektoraiból: 

állami szektor, a magánszektor és a civil társadalom, és tükrözzék a stratégia 

természetét és fókuszát. 

 A magánszektor bevonása kulcsfontosságú a projektek fenntarthatóságának 

biztosításához és projektekhez szükséges magán társfinanszírozáshoz. 

 A döntéshozó testületben a nemek aránya legyen kiegyensúlyozott és legyen 

méltányos képviselete a helyi fejlesztési stratégiában meghatározott célcsoportoknak 

úgy, mint fiatalok, etnikai kisebbségek, hátrányos helyzetű emberek, veszélyeztetett 

csoportok, stb. 

 A helyi munkafolyamatok, döntéshozatal szabályok és struktúrák által biztosítani 

kell, hogy a projektek kiválasztása összhangban van a stratégia célkitűzéseivel, a 

vállalt megkülönböztetéstől mentes és átlátható módon, és elkerüli az 

érdekkonfliktusok kockázatát. Ami az utóbbit illeti, a HACS-oknak létre kell 

hozniuk egy írásbeli eljárást arra nézve, hogy hogyan kívánják kezelni ezt a 

kockázatot (például az ülések jegyzőkönyvei, a tartózkodás a szavazástól, írásbeli 

nyilatkozatok). 

 A HACS tagjainak és alkalmazottainak rendelkezniük kell a megfelelő 

kompetenciákkal, készségekkel és erőforrásokkal a fejlesztési folyamatok 

létrehozására és kezelésére helyi szinten. A munkatársaknak is képzettséggel kell 

bírni és / vagy irányítási, adminisztratív tapasztalattal kell rendelkezni a helyi 

projektek esetében, és amennyiben pénzügyi irányítási feladatokat kap egy HACS, 

akkor pénzügyi tapasztalattal is. 

 Az animációhoz speciális kommunikációs és szervezési készséggel rendelkező 

munkatársakra van szükség. A feladatuk az, hogy az ösztönözzék különösen a terület 

közösségének gyengébb tagjait, hogy részt vegyenek a helyi fejlesztési folyamatban, 

továbbá a helyi körülményeket elemezve, azonosítsák és fejlesszék a potenciális 

projekteket, ösztönözzék a potenciális kedvezményezetteket és segítsék a helyi 

projektek jogosultjait ötleteik továbbfejlesztésére, hogy jogosultak legyenek a 

pénzügyi támogatásra. 

 

 Általában két fő a minimális alkalmazotti létszám, ami szükséges az alapfunkció 

ellátásához – egy minősített / képzett menedzser és egy adminisztratív asszisztens. 

Az alkalmazottak számának arányosnak kell lennie a stratégia és a partnerség 

komplexitásával. Magasabb szintű emberi erőforrás válhat szükségessé a delegált 

adminisztratív feladatok mennyiségétől, a területtől, az érintett népességszámtól, a 

stratégia költségvetésétől és az animációhoz szükséges összegtől függően. Azokban 

az országokban, amelyek már több generáció óta használják a LEADER-t, hogy 

javítsák szervezeti kapacitásukat, valamint helyi vidékfejlesztési tevékenységüket, a 

HACS-okban általában egy csapat 4-5 fős. 

4.4 A megfelelő típusú, méretű és formájú területek kiválasztása 

 

4. szövegdoboz: Hogyan definiáljuk a CLLD támogatással lefedett szubregionális területeket? 

A rendelet 1.(a) bekezdésében említett terület lakossága nem lehet kevesebb, mint 10 000 és nem 

lehet több, mint 150 000 fő. Ettől eltérően, a Bizottság elfogadhatja vagy módosíthatja ezeket a 

tagállamra vonatkozó lakossági korlátokat a partnerségi megállapodásokban, összhangban a 15.2 és 
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15.3 cikkben előírt eljárásokkal, indokolt esetben, a tagállam javaslata alapján, annak érdekében, 

hogy figyelembe vegyék a ritkán, vagy sűrűn lakott területeket, vagy a területi kohézió hatálya alá 

eső területeket, amelyeket lefed a helyi fejlesztési stratégia. 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 29. cikk 6. bekezdés, a háromoldalú tárgyalásokon 

született megállapodást követően) 

 

A tagállamoknak és / vagy a régióknak meg kell találniuk az egyensúlyt a következő feltételek 

között: 

 Méret. Először is, a terület legyen elég nagy ahhoz, hogy „elegendő kritikus tömeget 

nyújtson az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások vonatkozásában egy 

életképes fejlesztési stratégiához”, másodszor, „legyen elég kicsi ahhoz, hogy 

lehetővé tegye a helyi interakciót”. Ezt úgy értelmezték, hogy azt jelenti, hogy a 

lakosság nem lehet kevesebb, mint 10 000, és nem több, mint 150 000 fő. Kellően 

indokolt esetben, különösen, ha egy terület ritkán lakott, vagy a sűrűn lakott 

területeken, ezeket a korlátokat lehet csökkenteni vagy növelni. 

 Koherencia. A területnek földrajzi, gazdasági és társadalmi szempontból is 

egybefüggő egységet kell képeznie, figyelembe véve a stratégia természetét. Azokon 

a területeken, amelyek fizikai szempontból koherensek úgy, mint egy tölcsértorkolat, 

vagy hegyvonulat, lehet, hogy a forma, vagy a méret nem megfelelő ahhoz, hogy 

foglalkozzon a munkaerőpiac kihívásaival; illetve bizonyos klaszterek gazdasági 

tevékenységeivel kapcsolatos problémákkal. (Például, ha a hangsúly elsősorban a 

város-vidék kapcsolatán van, akkor a terület valószínűleg magában foglalja mind a 

vidéki és a városi és / vagy a városkörnyéki területeke; a megfelelő halászati terület 

függ bizonyos típusú halászati tevékenységek térbeli eloszlásától, stb.). Ennek 

következtében a terület nem feltétlenül esik egybe a nemzeti közigazgatási 

határokkal. Egyes esetekben, a beavatkozás területek nem lehetnek földrajzilag 

egybefüggő területek (elszigetelt halászfalvak egy folyó mentén annak torkolatáig, 

vagy a romák által lakott kerületek egy adott agglomerációban). 

Ez azt jelenti, hogy a tagállamok és / vagy régiók azonosítják, hogy milyen típusú területeken 

kívánják alkalmazni a közösségvezérelt helyi fejlesztést, de általában jobb, ha a helyi szintre bízzák 

a határok pontos meghatározását. Bizonyos esetekben szükséges lehet, hogy gondolkodjunk az 

együttműködés különböző formáiról és a néha egymást átfedő helyi területekről. 

A közösségvezérelt helyi fejlesztést tulajdonképpen sokkal szélesebb körben lehet használni, mint 

azt gyakran feltételezik. Például a városokban a legnyilvánvalóbb beavatkozás típus a hátrányos 

helyzetű negyedekben történik. De ez használható ipari, kulturális, tudományos, vagy a központi 

kerületekben is. Fel lehet használni az egyes negyedekben, vagy több negyedben, ahol hasonló 

problémával küzdenek; a kisebb városokban és a környező vidéki területeken; a nagyvárosokat 

körülvevő területeken, illetve a funkcionális munkaerőpiac területén. 
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1. ábra: A CLLD lehetséges konfigurációi városi területeken 

 

 

City: város 

Single area: területalapú egység (pl. deprived neighborhoods: hátrányos helyzetű városnegyedek; Science quarters: tudománynegyedek; 

Industrial districts: ipari körzetek; Heritage area / city centre: örökség-terület/belváros) 

Small city: kisváros 

Multiple areas Intervention: Több területen beavatkozás 

Thematic or group focus: Tematikus vagy csoport fókusz (e.g.: pl.; Youth: Ifjúság; Labour market: munkaerőpiac) 

Rural-Urban Linkages: vidék-város kapcsolatok 
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5 HOGYAN VÁLASSZUNK A MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL? EGY ALAP 

VAGY KÖZÖS FINANSZÍROZÁS? 

 Bevezetés 

 A helyi vidékfejlesztési stratégiák egy alapból történő támogatása 

 A helyi vidékfejlesztési stratégiák támogatása több alapból 

 Egymást átfedő HACS területek közötti koordináció mindkét lehetőséget 

figyelembe véve 

5.1 Bevezetés 

Két fő lehetőség nyílik a CLLD végrehajtására: 

 a tagállam / régió dönthet úgy, hogy a stratégiáit csak egy alapból finanszírozza; 

 a tagállam / régió dönthet úgy, hogy él a CLLD számára biztosított lehetőségekkel és 

felajánl egy rugalmas támogatás, amely kombinálja a különböző alapokból történő 

finanszírozást egy stratégiába, integrált módon. 

 Ez megkívánja az érintett alapok esetében az összehangolt irányítási struktúrákat közös 

pályázati és kiválasztási eljárásokkal. Ezt a keretrendszert kell bemutatni a partnerségi 

megállapodásban. 

A döntést, hogy a stratégia finanszírozását egy vagy több több alapból szeretnék, a HACS-ok 

maguk fogják meghozni (ha a finanszírozás rendelkezésre áll, ahogy a partnerségi megállapodásban 

szerepel) figyelembe véve a szélesebb értelemben vett lehetőségeket, amiket a finanszírozás 

integrációja nyújthat és egyúttal a magasabb szintű komplexitást egy ilyen stratégia 

végrehajtásában. 

5.2 A helyi vidékfejlesztési stratégiák finanszírozása csak egy alapból 

A tagállamok vagy a régiók eldönthetik, hogy olyan keretrendszert kínálnak, amiben csak egy 

alapból támogatják a CLLD-t bizonyos típusú területeken. Kezdetben ez a megoldás egyszerűbb 

gazdálkodási szempontból. Mint láttuk a jogosultságnak a lehető legszélesebb körben kell 

kapcsolódnia a CPR 9. cikkében szereplő tematikus célkitűzésekkel. A megvalósítás egyszeri 

ügyintézéssel történik a nemzeti vagy regionális szinten. A jelentés és a pénzügyi menedzsment egy 

egységes eljárás. Az ellenőrzés könnyebb és a kettős finanszírozás kockázata alacsonyabb. 

Könnyebb biztosítani az összhangot az alap más beavatkozási területeivel. Helyileg, a partnerség 

ennél korlátozottabb lesz, ami kevesebb belső nehézségekhez vezet. A csapat, amely a csoportot és 

a támogatott projekteket a helyszínen menedzseli, kisebb lehet és könnyebben kezelhető. 

Azonban ezt a lehetőség kizárja a szélesebb hatókörű stratégiákat és behatárolja az alapok közötti 

szinergiák elérését. Következésképpen a diverzifikált és integrált helyi fejlesztési stratégiák teljes 

potenciálja nem érhető el. A költségvetés valószínűleg kisebb lesz, korlátozva a HACS-ot támogató 

technikai csapat méretét, mivel csak egy sokkal korlátozottabb költségvetés maximum 25 %-ához 

lesz hozzáférésük. 
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Meg kell jegyezni, hogy ez a megközelítés nem mentesíti a tagállamokat és a régiókat attól, hogy 

biztosítsák a konzisztenciát és a koordinációt a többi KSK alappal (lásd: 7. számú keretes írást). 

 

Néhány esetben az egy alapból finanszírozott helyi fejlesztési stratégia is akadályozhatja a 

területileg koherens stratégiák létrehozását. Például, a jelenlegi időszakban a kisvárosokat (pl. több 

mint 30 000 lakossal) néha kizárják a LEADER stratégiákból, ha ezek nem részei a tagállam 

definiálta vidéki területeknek. Ezek a kis városok most már a stratégiai terület részévé válhatnak, és 

elérhetővé kell tenni számukra az ESZA-ból és ERFA-ból finanszírozott CLLD-t. Ezáltal lehet 

javítani a HACS intervenciós területek koherenciáját. 

5.3 A helyi vidékfejlesztési stratégiák finanszírozása több alapból 

Egy közös módszer meghatározásával a KSK alapokra, a Bizottság javaslata lehetővé teszi a 

tagállamok és / vagy régiók részére egy keretrendszer felállítását a CLLD-re, ami lehetővé teszi a 

teljes integrációt, pl. az integrált, multiszektorális, terület-alapú helyi fejlesztési stratégiák készítését 

a helyi érdekeket képviselő partnerek egy széles csoportja által. Így egy adott területen a helyi 

akciócsoport kidolgozhat és megvalósíthat egy több KSK alapból támogatott stratégiát. 

Több alapból támogatott stratégiák: 

 lehetővé teszi a szélesebb körű helyi fejlesztési stratégiákat, mivel ezek a stratégiák 

nagyobb számú ügyet és ágazatot kezelnek, és jobban igazodnak a területi 

sajátosságokhoz, kihasználva az érintett alapok által nyújtott lehetőségeket; 

 a többféle partner együttesen pontosabban határozza meg és oldja meg az általában 

több területet érintő kihívásokat; 

 segít elkerülni a mesterséges határvonalat vagy átfedéseket a különböző alapokból 

támogatott stratégiák között; 

 lehetővé teszi a helyi stratégia végrehajtásának racionalizálását és egyszerűsítését, 

kihasználva az alapok végrehajtási szabályainak harmonizálását; 

 növeli a teljes rendelkezésre álló költségvetést a helyi fejlődéshez, tekintettel arra, 

hogy a helyi akciócsoportnak hozzáférése lesz több finanszírozási forráshoz. 

 

Helyi szinten, ez a választás a helyi fejlesztés megvalósításában való jártasságot kíván és olyan 

partnereket, akik már létrehoztak munkakapcsolatot. A döntés, hogy a több alapból támogatott, 

vagy a csak egy alapból támogatott stratégiát választják, a helyi fejlesztési stratégia 

megvalósításához, az alábbi szempontok alapján kell meghozni: 

 elméletileg a döntésnek az érintett terület egyéni igényein és kapacitásán kell 

alapulni; 

 fontos megengedni, hogy a HACS-ok maguk döntsék el, hogy mekkora területet 

kívánnak lefedni, és milyen típusú és fokú integrációt kívánnak a saját területükön. 
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A több alapból támogatott stratégiákat bonyolultabb megtervezni és végrehajtani és a helyi 

fejlesztéssel első ízben kísérletező csoportoknak nehéz lehet a megvalósítása. Ezért döntő 

fontosságú, hogy a helyi akciócsoportok elemezzék a kapacitásukat és kiválasszák a megfelelő 

feladatmegosztás a HACS-ok és a program tervezéséért és végrehajtásáért felelős hatóságok között 

(figyelembe véve, hogy a CPR 30. cikk (3) bekezdésében a HACS-ok számára meghatározott 

feladatok a minimális feladatok). Egyszeri előkészületeket és kapacitásépítést kell megvalósítani, 

hogy javítsák az adminisztratív kapacitást. 

 

A helyi fejlesztési időigényes. A korábbi programozási időszakokban jelentős beruházás történt 

minden szinten, hogy létrehozzák a végrehajtási struktúrákat (HACS-okat, és közigazgatási 

szinteket) és mobilizálják a helyi szereplőket egy közös stratégia körül. Lényeges a befektetések 

eredményeinek, többek között a helyi dinamikák biztosítása. Minden új keretrendszer 

létrehozásakor figyelembe kell venni a már meglévő struktúrákat és stratégiákat. 

5.4 Egymást átfedő HACS területek közötti koordináció mindkét opciót figyelembe véve 

Bizonyos esetekben a tagállamok szükségesnek láthatják, hogy a párhuzamos stratégiákat 

készítsenek egymást részben átfedő területekre azok miatt a funkciók miatt, amiknek ezek a 

területek eleget tesznek. 

Például a jelenlegi időszakban vannak olyan esetek, amikor egy LEADER HACS területe, vagy 

több HACS területei részben megegyeznek z EHA által támogatott FLAG területével. Ez abból 

ered, hogy a halászati területeket, különösen az olyan területeket, ahol magas a halászati 

foglalkoztatás, a szektor térbeli eloszlása határozza meg - például végig a partvonal mentén. 

Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy nem megfelelő megoldás szakítani a halászati területek 

elszakítása egymástól, hogy összehangolják az egyes LEADER HACS területekkel, mivel fontos, 

hogy megőrizni a kritikus tömeget a halászattal kapcsolatos tevékenységeknél, hogy a változás 

történjen a halászati közösségben. 

Ilyen körülmények között, két párhuzamos stratégiát lehet alkalmazni a terület azon részén, ahol 

átfedés van. Ezeknek kiegészítő jellegűnek, összehangoltnak kell lenniük és céljuk a szinergia. 

Mindenesetre, olyan módon kell ezeket meghatározni, ami kizárja azonos típusú intézkedések 

végrehajtását a közös területen. 

Ezekben az esetekben,a helyi akciócsoportoknak  még nagyobb szüksége van annak bizonyítására, 

hogy léteznek hatékony koordinációs mechanizmusok a stratégia kialakítása és végrehajtása, az 

üzemeltetési eljárások, a partnerség működtetése és a beavatkozási területek tekintetében. 
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2. ábra: A halászati és vidékfejlesztési akciócsoportok együttműködésének típusai 

 

 

LAG: Helyi akciócsoport (HACS) 

FLAG: Helyi Halászati Akciócsoport (FLAG) 

Lonely playing field: magányos játéktér 

Demarcation: elhatárolás 

Coastal strip: parti sáv 

Cooperation between isolated fishing communities: Együttműködés elszigetelt halászközösségek között 
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6 HOGYAN TERVEZZÜNK EGYSZERŰ ÉS MEGBÍZHATÓ ELJÁRÁSOKAT ÉS HOGYAN 

JAVÍTSUK A KOORDINÁCIÓT?  

 Kinek mi a szerepe az végrehajtási rendszerben? 

 Mit kell figyelembe venni a CLLD irányítás tervezésekor? 

 Hogyan kerüljük el a gyakori akadályokat és biztosítsuk a CLLD hatékonyságát? 

 Hogyan biztosítható az alapok közti koordináció? 

6.1 Kinek mi a szerepe a végrehajtási rendszervben? 

A projekt kiválasztásának és megvalósításának folyamata az alábbiak szerint foglalható össze: a 

projekt kiválasztása, a tervezett tevékenységek jogosultságának vizsgálata, a projekt hivatalos 

jóváhagyása, a projekt megvalósítása, a felmerült költségek igazolása és kifizetés a projektgazda 

részére. 

 

5. szövegdoboz: Melyek a HACS által minimálisan ellátandó feladatok? 

A helyi akciócsoportok feladatai a következőket tartalmazzák: 

 a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése; 

 megkülönböztetés mentes és átlátható kiválasztási eljárás és kritériumok létrehozása a műveletek 

kiválasztásához, amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 

során a szavazatok legalább 50 %-át nem közszférabeli partnerek adják, lehetőséget adnak a kiválasztási 

döntés elleni fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás alkalmazására; 

 összhang biztosítása a helyi fejlesztési stratégiával a műveleteket a stratégiai célkitűzések és célok 

eléréséhez való hozzájárulásuk szerinti rangsorolással kiválasztva; 

 javaslatokra vonatkozó pályázatok vagy folyamatos projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, 

beleértve a kiválasztási kritériumokat; 

 támogatási kérelmek befogadása és értékelése; 

 műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá – adott esetben – a jóváhagyás 

előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából; 

 a helyi fejlesztési stratégia és a támogatott műveletek végrehajtásának figyelemmel kísérése, és a helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek végrehajtása. 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 30. cikk 3. bekezdése, a háromoldalú tárgyalásokon 

született megállapodást követően)  

A CLLD megközelítés velejárójaként, és a Rendeletben meghatározott minimális 

követelményeknek megfelelően a HACS feladata kell hogy legyen a projektek kiválasztása. 

A jogosultsági vizsgálatot a projekt jóváhagyását megelőzően, a kifizető ügynökségnek, az irányító 

hatóságnak vagy egy közreműködő szervezetnek kell elvégeznie. Ez az adminisztratív ellenőrzés 

ténylegesen csak jogi vizsgálatot jelent a tevékenység jogosultságát tekintve, nem minőségi 

kiértékelés vagy a projektnek a helyi stratégiához való illeszkedésének vizsgálata. Ilyen jellegű 
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ellenőrzésnek kizárólag a HACS által már kiválasztott projekteket kell alávetni. Természetesen a 

HACS kérhet a projekt előkészítő szakaszban iránymutatást a jogosultságra vonatkozóan. A HACS-

ok által visszautasított projekteket ezen szervezetek nem vizsgálják tovább. 

A tagállamok döntésének függvényében a HACS-okhoz delegált feladatok körét tekintve igen nagy 

rugalmasság tapasztalható. Ezek a feladatok lehetnek a fenti “szövegdobozban” jelzettek, úgymint 

információnyújtás, előzetes ellenőrzés az alkalmasságot és a jogszerűsséget illetően (engedélyek, 

stb), életképesség vizsgálata, a kapcsolatfelvétel a projektet támogató bakokkal és hely szereplőkkel 

(üzleti tanácsadás, mentorálás, technikai tanácsadás...). Végezetül néhány, a projekt hivatalos 

jóváhagyásához kapcsolódó feladat, úgymint a tanusítás és a kedvezményezet kifizetése
30

 is a 

HACS-hoz delegálható.  Ez utóbbi feladatok a HACS-ot közreműködő szervezetté jelölik ki. 

A tagállamoknak meg kell határozniuk a HACS-ok megfelelő szerepét és a hatóságok felelősségét a 

releváns programok végrehajtásában, ami az összes végrehajtási feladatra nézve kapcsolódik 

stratégiához.
 31

 Az EMVA és a ETHA  esetében az Irányító Hatóságnak világos iránymutatást kell 

megfogalmaznia a tekintetben, hogy Kifizető Ügynökségek milyen szerepet játszanak a CLLD 

végrehajtásában. 

Minden végrehajtási modellben gondoskodni kell a felelősségek megfelelő elválasztásról biztosítva 

a döntési folyamat átláthatóságát és elkerülve az érdekellentétet. Általánosságban, akik részt 

vesznek a projekt elkészítésében, nem vehetnek részt a projekt kiválasztásban és jóváhagyásban. 

Akik a projekt kiválasztásában vagy jóváhagyásában részt vesznek, szintén nem vehetnek részt a 

kifizetési kérelmek ellenőrzésében. 

A döntés, miszerint kinek mi a feladata az szigorúan a tagállamokban szokásos közigazgatási 

kultúrán és képességeken múlik, minden szinten. Például néhány tagállamban a Kifizető Ügynökség 

a kedvezményezettek számára heteken belül utalja a támogatást míg másoknál ez akár hónapokba, 

ha nem évekbe telik ezáltal eltörölve a CLLD megközelítés legtöbb hozzáadott értékét. Ezzel 

párhuzamosan mérlegelni kell az irányítási költségeket hibalehetőségekkel és a nem megfelelő 

kiadással szemben. 

E szövegdoboz: Egy példa az eljárásra (EFF 4 tengely FI, LEADER eljárás modellje ) –  

Ostrobothnia Halászati HACS (Finland) 

 

A finn eljárás igen hatékony; a pályázatok a Halászati HACS-hoz való benyújtástól számított 6 héten belül 

jóváhagyásra kerülnek. A hatékonyság kulcsa a szervezetek közötti átláthatóan lehatárolt jogköröknek 

köszönhető. 

A Halászati HACS segíti a projektgenerálást, ami a cselekvési tervük része és elvégzik a projekt kiválasztást 

is. A HACS megkapja a kérelmeket, melyeket a halászati albizottság vizsgál meg, majd a HACS 

munkaszervezete hagy jóvá. A sikeres pályázatok az ELY központba (kifizető ügynökség) kerülnek 

továbbításra, melynek 12 regionális központja van az egész országban. Az ELY központ megerősíti a 

pályázat alkalmasságát és formailag jóváhagyja - ezzel a papírmunka befejeződött, a befogadó nyilatkozat 

egy hónapon belül megküldésre kerül a kedvezményezett részére. Ezt követően a projekt befejezése 

következik, és az ELY központ kifizeti kedvezményezettet. Forrás: FARNET Governance Case Study, 2012. 

április 18. 

                                                      
30

 A kifizetés átruházása az ETHA és az EMVA esetében nem megengedett. Az ETHA esetében a rendelet tárgyalása 

során változhat. 
31

 Lásd az alábbiakban található 6. szövegdobozt. Az ETHA elvárja a tagállamoktól, hogy az operatív programokban 

biztosítsák ezeket az információkról.  
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F szövegdoboz: 2007-13 között alkalmazott LEADER eljárások példái 

Lengyelországban a HACS az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: a helyi fejlesztési stratégia elkészítése; 

a felhívások tartalmának összeállítása (beleértve a pályázatok kiválasztási kritériumainak kiválasztását), a 

pályázó segítése a projektgenerálás során; azon pályázatok kiválasztása, melyek támogathatók, és információ 

nyújtás a szabályzatoktól a támogatásokig. A pályázat ezt követően egy hivatalos felülvizsgálaton megy 

keresztül, melyet a regionális önkormányzat végez (voivodship önkormányzat). 

Írországban az egyéni kérelmeket a HACS választja ki és hagyja jóvá, habár a kiválasztás kritériumait és az 

irányelveket a DCRGA-val (Közösség, Vidék és Gaeltacht Ügyek Minisztériuma) közösen alakítja ki. A 

HACS felelős továbbá a 3-as tengelyé és a LEADER végrehajtásáért. A HACS-ok magukra vállalnak 

kifizetési feladatokat is, melyet a program Irányító Hatóságától függő DCRGA ellenőriz (DAFF, 

Mezőgazdasági, Halászati és Élelmiszer Minisztérium). 

Forrás: ENRD Tematikus munkacsoport 4. "A Vidékfejlesztési politika végrahjtási szervezete” Végső 

jelentés, 2011. december: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/delivery-

mechanisms/en/delivery-mechanisms_en.cfm 

6.2 Mit kell figyelembe venni a CLLD menedzsment tervezésekor? 

Amikor a CLLD irányítási rendjét tervezzük, fontos figyelembe venni az alábbi pontokat 

párhuzamosan a pénzügyi menedzsmenttel: 

 korrekt és átlátható folyamat: biztosítani kell az átláthatóságot az érdekellentétek elkerülése 

érdekében a pályázatok kiválasztása során, a HACS-nak dokumentálnia szükséges a pályázatok 

értékelését és kiválasztását például a jegyzőkönyvek közzétételével a HACS honlapján; 

 a funkciók duplikálódásának elkerülése különböző szervek bevonásával a jóváhagyási, az 

irányítási és a kifizetési folyamatokba, például a több alapból finanszírozott stratégiák esetében 

a közös irányítási feladatokat az Ellenőrző Hatóság végzi az alapok megbízásából vagy olyan 

intézkedések bevezetése, mely a közös munka eredményeire támaszkodik; 

 megbizonyosodni, hogy az alkalmassági szabályok világosak minden résztvevő számára, például 

meghatározni az alkalmassági szabályokat az összes releváns alap számára egy támogatási 

megállapodásban, mely az Irányító Hatóságok, a Közreműködő Szervezetek és a HACS-ok 

között jön létre, és ezeket a szabályokat a HACS honlapján közzétenni. 

6.3 Hogyan kerüljük el a gyakori akadályokat és biztosítsuk a CLLD hatékonyságát? 

6. szövegdoboz A szabályok tisztázása 

A tagállamoknak meg kell határozniuk a saját szabályaikat a helyi akció csoportokra és a releváns 

programok végrehajtásáért felelős hatóságokra vonatkozóan, hogy minden végrehajtási feladat kapcsolódjon 

a stratégiához. 

A döntés során jóváhagyott közösségi irányítású helyi fejlesztési stratégiának meg kell állapítania az összes 

kapcsolódó KSK alap forrásallokációját. A döntésnek szintén meg kell határoznia a várható felelősségeket az 

irányítási és ellenőrzési feladatokat tekintve, mindezt alárendelve a helyi fejlesztési stratégiára vonatkozó 

programok(ok)nak. 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 30. cikk 1 bekezdése és a 29. cikk 5. bekezdése alapján, a 

háromoldalú tárgyalásokon született megállapodást követően)  
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Irányító Hatóságok korábbi tapasztalatai alapján az alábbi ajánlások figyelembe vétele javasolt:  

 Szabályok tisztázása. A végrehajtás során biztosítania kell HACS-ok, az Irányító Hatóságok 

és a Kifizető Ügynökségek közötti felelősségek átlátható megosztását, elkerülve a feladatok 

duplikálódását.  

 Az adminisztrációs terhek kiegyensúlyozása. Néhány közigazgatási rendszer a pályázótól 

jelentős papírmunkát követel, különösen a relatíve kicsi projektek esetében.  A rendszer 

egyszerűsítési folyamatokkal néz szembe a kis projektek esetében és az adminisztrációs 

teher csökkentésével a pályázat elbírálási folyamatának elején és mindez talán segítségül 

szolgálhat potenciális kedvezményezettek ösztönzésére.  

 Egyszerűsített költség választás használata különösen a kis projektek és a folyamatban lévő 

üzemeltetési költségeket esetében. Ez csökkentheti a papírmunka arányát és a kontrolt, ami 

vonzóbbá teheti a rendszert. 

 Reális és átlátható határidők meghatározása. Néhány közigazgatási rendszer bonyolult 

ellenőrzési és bírálási procedúrákat tartalmaz különböző szinten, ami sok időt vesz igénybe. 

Ennek eredményeként a pályázat elbírálása több hónapot (néha évet) is igénybe vehet és a 

kifizetés még ennél is hosszabb időt igényelhet. Ez hatással van a projekt sikerességére, a 

megvalósítás során egy bizonyos pontnál speciális kihívásokat vagy feladatokat teremthet, 

ami tovább növeli a bizonytalansági tényezőt a kedvezményezett szemszögéből.   

 Tartsd a szükséges minimumon a kiegészítő szabályokat. Néhány Irányító Hatóság további 

megszorításokat vezet be a jogosultságokra vonatkozóan (a KSK és az alapokra jellemző 

speciális szabályok alapján figyelembe vett iránylevek alapján). Ez korlátozhatja a HACS-

ok hatáskörét, hogy választ adhassanak a helyi szükségletekre, valamint gátat szabhat az 

innovációs projekteknek is. A kiegészítő szabályok létjogosultsága indokolt kell hogy 

legyen. Javasolt például, hogy a jogosultsági szabályok arra fókuszáljanak, hogy mi az, ami 

nem támogatható, ahelyett, hogy mindent definiálnának.  

 A folyamatok egyszerűsítése az állami társfinanszírozás esetében. Néhány országban a 

kedvezményezettnek külön kérelmet kell benyújtania a nemzeti társfinanszírozásra 

(beleértve a regionális és a helyi hozzájárulásokat is). Ez egyfajta módja annak, hogy a 

szerepvállalást biztosítsanak a hatóságok számra, igaz az azt következő néhány párhuzamos 

pénzügyi és adminisztratív folyamattal (például ahol relatíve kicsi a társfinanszírozás egy 

ügynökség részéről néha meg kell határozni, hogy pontosan melyik projekt is került 

kiválasztásra) alááshatja a helyi stratégiát és a kiválasztási folyamatot. 

 Az előfinanszírozás támogatása. Számos helyi kedvezményezett – különösen a 

kisvállalkozások és a civil szervezetek – számára nehézséget okoz az egész projekt 

forrásának biztosítása és még ezt követően a visszafizetés kivárása is. Ez igaz a HACS-ok 

esetében is, kifejezetten az újonnan létrejövők esetében. A CLLD sikerességének egyik 

eleme lehet, ha néhány tagállam az előfinanszírozást (akár nemzeti, akár regionális 

forrásból) lehetővé teszi.
32

 

                                                      
32

 Az EMVA rendelettervezet 42.2 és 46.5 cikke értemében lehetőség nyílhat bizonyos előfinanszírozásra. 

Előreláthatólag az ETHA is támogatja majd az előfinanszírozást a 63.2 cikkeben foglaltak szerint. 
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 A HACS-ok kezdeményezéseinek és projektgazda szerepük elősegítése. A HACS-nak 

kulcsszerepe van a potenciális kedvezményezettek mobilizálásban, tanácsadás 

biztosításában és promóciós valamint információs tevékenységek biztosításában. A 

végrehajtási szabályoknak lehetőséget kell biztosítaniuk az szervezési tevékenységek 

támogatására, és hogy a HACS-ok ezáltal nem tekinthetők a közigazgatási rendszer 

kiterjesztésének. 

 A kapacitásépítés támogatása (tréning, tanácsadás, és a jó példák terjesztése) a kezdetektől 

a végrehajtás minden szintjén. Ennek tartalmaznia kell a korábbi tapasztalatok és tanulságok 

figyelembe vételét, valamint a végrehajtásba bevont intézmények munkatársai közti 

tudástranszfert. 

 Az eljárás hatékonyságának értékelése – az eljárási folyamat fontos szerepet játszik a CLLD 

hatásának meghatározásában. Ezért a tagállamoknak biztosítani kell, hogy ezek a 

folyamatokat folyamatos értékelve legyenek a program megvalósítása során az értékelési 

tervben előre meghatározottak szerint.  

6.4 Hogyan biztosítható az alapok közti koordináció? 

Miután meghozták a stratégiai döntéseket és döntöttek az általános megközelítésről, meg kell 

határozni a CLLD végrehajtási mechanizmusait. Az egyes Európai Strukturális és Beruházási 

Alapok kezelési szabályai ugyan nincsenek teljesen összehangolva, ám vannak rá lehetőségek, hogy 

a javasolt jogi keretek között a CLLD végrehajtását meg lehessen könnyíteni. 

7. szövegdoboz: Hogyan biztosítsuk az Alapok közötti következetességet? 

Az érintett Európai Strukturális és Beruházási Alapokból származó támogatásnak a közösségvezérelt helyi 

fejlesztésekre következetesnek és koordináltnak kell lennie az érintett Európai Strukturális és Beruházási 

Alapok között. Ezt többek között a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák és helyi fejlesztési csoportok 

koordinált kapacitásépítése, kiválasztása, jóváhagyása és támogatása révén kell elérni. 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 30. cikk 1 bekezdése és a 28. cikk 3. bekezdése alapján a 

háromoldalú tárgyalásokon született megállapodást követően)  

 

A tagállamoknak ezért ki kell dolgozniuk a CLLD-re egy irányítási rendszert nemzeti vagy 

regionális szinten, amely minden Európai Strukturális és Beruházási Alapot lefed, ezáltal biztosítva 

következetes megközelítést a folyamat minden szintjén. 

6.4.1 Közreműködő szervezet igénybevétele 

A CLLD menedzsmentjének megkönnyítése céljából a tagállamok és/vagy régiók dönthetnek úgy, 

hogy a menedzsmentez kapcsolódó feladatokat egy közreműködő szervezethez
33

 delegálják, ez 

vonatkozhat akár a program/Alap egyes szintjeire, de akár a CLLD egészének is lehet egy egyesített 

közreműködő szervezete. 

                                                      
33

 Lásd EMVA rendelettervezet 73. cikk. 2. bekezdése, az ETHA 107 cikk. 2 bekezdése és a 113. cikk 6. bekezdése és a 

KSK rendelettervezet 113. cikk 6. bekezdése, mely a programok egyes végrehajtási feladatainak, egy közreműködő 

szervezethez történő delegálását fogalmazza meg.  
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Egy ilyen megoldás felszabadíthatja a programokat kezelő Irányító Hatóságokat a CLLD 

tekintetében az irányítási feladataik alól és segítheti a megközelítésmód koordinálását. A HACS-ok 

szemszögéből nézve valódi egyszerűsítést jelentene egyetlen közvetítő a kormányzat felé, mivel a 

pályázati folyamatot, a beszámolást a helyi fejlesztési stratégia szintjén, valamint a stratégiák 

felülvizsgálatát egy szerv koordinálhatná. Ahhoz, hogy szorosabbá tehessük a kapcsolatot a HACS-

ok és a kedvezményezettek között, a közvetítő szerv a nemzetek vagy régiók alatti szinten 

helyezkedhetne el. 

Egy CLLD-ért felelős konkrét közreműködő szervezet kijelölése segíthet kielégíteni a koordináció 

iránti igényt a különböző alapok között nemzeti, regionális és/vagy helyi szinten. Ebben a 

tekintetben jobban meg lehetne vizsgálni a helyi fejlesztési ügynökségek példáját, amelyek hasonló 

szerepet játszottak helyi szinten a jelenlegi időszakban. 

Egy HACS maga is kijelölhető közreműködő szervezetként, összhangban az Alap-specifikus 

szabályozással. 

6.4.2 Az alapok közötti CLLD koordinációban használt közös struktúrák 

A fentebb említetett lehetőségeken túl megfogalmazott, a CLLD területén, az alapok közti egyéb 

koordináció is támogatható. Amennyiben a tagállam vagy a régió egy közös monitoring bizottság 

létrehozását választja - amely minden alapra mind nemzeti mind regionális szinten vonatkozik – 

támogatható.  A közös monitoring bizottság hiányában, különösen ajánlott egy speciális koordináló 

szervezetet létrehozni a CLLD-re, ami minimum az összes Iránytó Hatóságot képviseli.  

6.4.3 Közös struktúrák használata a CLLD összehangolására az alapok között 

A fent említett lehetőségek mellett ösztönözni kellene az Alapok közti koordinációt a CLLD terén. 

Ha egy tagállam vagy regió úgy dönt, hogy közös monitoring bizottságot jelöl ki mindegyik alapra 

nemzeti vagy regionális szinten, egy külön CLLD koordinációs mechanizmus is csatolható ehhez. 

Közös monitoring bizottság híján erősen ajánlott egy külön CLLD koordinálási struktúra 

létrehozása, amelyben legalább mindegyik ehhez tartozó Irányító Hatóság képviselteti magát. 

6.4.4 A Vezető Alap meghatározása a több alapból finanszírozott helyi fejlesztési 

stratégiák esetében  

8. szövegdoboz: Mi a vezető Alap? 

Ahol a kiválasztási bizottság a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákhoz, amelyet a 29(3) cikk alapján 

hoztak létre, úgy dönt, hogy a kiválasztott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia megvalósításához több 

mint egy Alap támogatására van szükség, a nemzeti szabályoknak és eljárásoknak megfelelően kijelölhet egy 

vezető Alapot minden, a 31. cikk (d) és (e) bekezdése alá eső folyó és szervezési költségek támogatására a 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiához.   

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 28.4 cikke a háromoldalú tárgyalásokon született 

megállapodást követően) 

 

A vezető Alap lehetősége egy eszköz, hogy egyszerűbbé tegye a közösen finanszírozott stratégiák 

kezelését. A vezető Alap kijelölésével lehetővé válik a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó 
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folyó és szervezési költségek fedezése csak az egyik Alapon keresztül. A vezető Alap használata 

választható, és nem kell minden több alapból finanszírozott helyi fejlesztési stratégia esetén 

alkalmazni. 

A vezető Alap kiválasztása valószínűleg az egyes helyi fejlesztési stratégiákban előirányzott 

tevékenységektől és az adott területtől is függ. Emellett befolyásolhatja a finanszírozás allokációja 

és rendelkezésre állása a különböző Alapokból a CLLD részére az illető tagállamban/régióban és a 

rendeletekben előírt különböző társfinanszírozási arányok. 

A helyi fejlesztési stratégiák tervezésekor a HACS-oknak lehetőséget kellene adni, hogy kifejezzék, 

melyik vezető Alapot részesítenék előnyben a tagállam/régió döntése alapján arról, hogy a 

különböző Alapok földrajzilag hol lesznek elérhetőek. A vezető Alap kiválasztása a helyi fejlesztési 

stratégiájuk pénzügyi tervezésére is ki fog hatni. 

Abban az esetben, ha a tagállam/régió alkalmazná a vezető Alap lehetőségét és ahol a helyi 

fejlesztési stratégia több mint egy Alap használatát vetíti előre, a kiválasztási bizottság fogja 

meghozni a formális döntést a vezető Alapról az egyes önálló helyi fejlesztési stratégiák 

kiválasztásakor. 

A tagállamok/régiók eldönthetik, hogy a vezető Alap lehetőségét hogyan tegyék elérhetővé:  

 Partnerségi Megállapodásban (területi SWOT-elemzéssel indokolva, kiegészítve a régió 

alatti szintű sajátosságokkal, amelyeket a CLLD alkalmazásában érdekelt területekkel 

folytatott egyeztetési folyamat során lehet kifejteni); 

 az előkészítő támogatás fázisában; 

 a helyi fejlesztési stratégia kiválasztásának folyamata alatt. 

6.4.5 Kapacitásépítés a kormányzat számára  

A végrehajtás minden lépcsőjében fontos biztosítani a zökkenőmentes együttműködést a CLLD 

kulcsjátékosai között. A tagállamokat/régiókat ösztönözzük, hogy segítsék a jó kommunikációt az 

Irányító Hatóságok, a Kifizető Ügynökségek, Számvevőszéki Hatóságok és HACS-

ok/projektszervezők között. 

Minden, a végrehajtásban érintett hatóságnak tisztában kell lennie a CLLD sajátosságaival (mint a 

beavatkozások innovatív jellege; a különböző ágazatok és a helyi lakosság különböző részeinek 

bevonása; a projektek integrált jellege; az igény, hogy ne csak a számszerűsíthető eredményekre 

összpontosítsunk, de a minőségbeli folyamatokra is, amelyeket a CLLD-módszeren keresztül 

sikerült elérni; stb.). 

6.4.6 Közös kapacitásépítés 

A kapacitás-építési tevékenységeket közösen kellene vállalnia az Irányító Hatóságoknak, hogy 

terjesszék a CLLD-módszert és támogatást nyújtsanak a stratégiák előkészítéséhez szerte az egész 

nemzeti vagy regionális területen. 

Ezek a tevékenységek megtervezhetőek az előkészítő támogatás
34

 alatt, amely előreláthatólag az 

egyik elem lesz, amit CLLD-ből finanszírozni lehet. Mindegyik alapra közösen közzé lehet tenni 

                                                      
34

 31.1(a) cikk, közös rendelkezésekről szóló rendelet. 
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felhívásokat az érdeklődés kinyilvánítására, és közös összegyűjtött szaktudás is elérhetővé tehető az 

érdekeltek számára.
35

  

  

                                                      
35

 Lásd lejjebb, a 8.2 pont alatt (“Előkészítő támogatás”). 
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7 HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A CLLD-RE? EGY HATÉKONY KIVÁLASZTÁSI 

FOLYAMAT 

 Bevezetés 

 A kiválasztási eljárás időzítése és típusa 

 A pályázati felhívások összeállítása és a kiválasztási kritériumok meghatározása 

 Az alapok közötti kiválasztási folyamat koordinálása 

7.1 Bevezetés  

9. szövegdoboz: Kritériumok a helyi fejlesztési stratégiák kiválasztására 

A tagállamoknak kritériumokat kell meghatároznia a közösségvezérelt helyi fejlesztési steratégiák 

kiválasztására.  

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 29.2 cikke a háromoldalú tárgyalásokon született 

megállapodást követően) 

 

A helyi vidékfejlestési stratégiák kiválasztása és a HACS-ok létrehozása egy döntő szakasz, mivel 

ha jól sikerül, sokkal hatékonyabb támogatási rendszerhez vezethet, és csökkentheti a nyomást az 

Irányító Hatóságon. A tagállamoknak/régióknak nagy odafigyeléssel kell megalkotnia az eljárásokat 

és a kritériumokat a helyi fejlesztési stratégiák kiválasztásához, hogy tükrözze többek között a 

CLLD-re vonatkozó stratégiai víziót, tekintettel a program(ok) céljaira az adott országban/régióban.  

A tapasztalatok alapján a legjobb módszer a helyi fejlesztések megindítására egy kétfokozatú 

kiválasztási eljárás, különösen az új partnerségeknél. 

7.2 A kiválasztási eljárás időzítése és típusa 

10. szövegdoboz: Mikorra kell kiválasztani a helyi fejlesztési stratégiákat?  

A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák kiválasztásának első körét legkésőbb a Partnerségi Szerződés 

jóváhagyásától számított két éven belül be kell fejezni. A tagállamok további közösségvezérelt helyi 

fejlesztési stratégiákat is kiválaszthatnak ezt az időpontot követően, de nem később, mint 2017. december 31. 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 29.4 cikke a háromoldalú tárgyalásokon született 

megállapodást követően) 

 

Ez a második határidő azért lett megállapítva, hogy biztosítsa, az új csoportok, amelyeknek több 

időre van szüksége a helyi fejlesztési stratégiájuk kidolgozására, nem szenvednek hátrányt a már 

létező HACS-okkal szemben. Ugyanakkor a határidő biztosítani hivatott, hogy elég idő maradjon a 

stratégia végrehajtására a programozási időszak végéig. 

Tehát a javaslati felhívás kiírható az időszak elején a már létező HACS-oknak és tapasztalt 

csoportoknak, amelyek készen állnak viszonylag hamar kidolgozni a helyi fejlesztési stratégiájukat.  
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7.3 A pályázati felhívások összeállítása és a kiválasztási kritériumok meghatározása 

Az Irányító Hatóságoknak részleteznie kellene a javaslati felhívásokban, hogy milyen 

információkra van szükség a pályázóktól, milyen formátumban kell azt elküldeniük és milyen 

kritériumok alapján fogják a javaslatokat értékelni. Ennek tükröznie kell azokat a minimális 

követelményeket, amelyeket a közös rendelkezésekről szóló rendelet 28-30. cikkében fektettek le, 

de az Irányító Hatóságok további követelményeket írhatnak elő (pl. további kötelező elemeket 

előírni a stratégia és a cselekvési terv tartalmára).  

Az Irányító Hatóságoknak olyan kiválasztási kritériumokat kell meghatároznia, amelyek tükrözik a 

közösségvezérelt megközelítésmód hozzáadott értékét. Annak érdekében, hogy így tegyenek, 

figyelembe kell venni legalább három szempontot: a javasolt stratégia és partnerség minősége, a 

HACS tapasztalata és a terület relevanciája. A minimális kritériumok a közös rendelkezésekről 

szóló rendeletben vannak lefektetve
36

. 

Ezek a követelmények adják a kezdőpontot a tagállamok számára, amikor kidolgozzák a 

kiválasztási kritériumaikat. Ezekhez további kritériumokat is hozzá lehet adni attól függően, hogy 

mi a tagállam stratégiai elképzelése a CLLD-ről. Alap-specifikus kritériumokat is hozzá kellene 

adni, ahol azok relevánsak, a különféle bevont alapok saját célkitűzéseivel összhangban.  

Ahol lehetséges, javasolt, hogy a programok tartalmazzák a kiválasztási kritériumokat annak 

érdekében, hogy biztosítsák megfelelő láthatóságukat a lehetséges kedvezményezettek számára. 

Egy többalapú forgatókönyv esetén a tagállamok közös kiválasztási kritériumokat is betehetnek, 

amelyek már benne vannak a Partnerségi Megállapodásban, biztosítandó az alapok jobb 

integrációját és az egyszerű útmutatást a kedvezményezettek számára.  

7.3.1 Pályázati felhívás a már létező Helyi Akciócsoportoknak 

A javaslati felhívásnak elegendő időt kellene biztosítani a HACS-ok számára, hogy kidolgozzák a 

stratégiájukat. Amikor a határidőket megállapítják, meg kell fontolni a pályázók tapasztalának 

szintjét, és – többalapú támogatás esetén – azt, hogy mennyire kell egy már létező HACS-nak 

alkalmazkodnia a helyi fejlesztési stratégiájájával, partnerségével és területével, ha úgy dönt, hogy 

több Alapot használ. A LEADER tapasztalata azt mutatja, hogy a stratégia kidolgozása legalább hat 

hónaptól akár egy évig is eltart. Erre az időre szükség van, hogy biztosítsák a helyi közösség 

megfelelő mértékű bevonását. 

A stratégiák kidolgozásának segítésére a pályázóknak előkészítő támogatást
37

 kellene kapnia (lásd 

8.2-es pont – „Előkészítő támogatás”).  

7.3.2 Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására új HACS-ok részére 

Egy kétfokozatú kiválasztási folyamat, amelynek része egy felhívás szándéknyilatkozatra a 

programozási időszak elején, számos tagállamban hatékonynak bizonyult. A szándéknyilatkozati 

felhívásra válaszoló pályázóknak támogatást kellene kapnia a kapacitásépítési fázisban, hogy 

segítsen nekik felvázolni a helyi fejlesztési stratégiájukat. Ez előkészítő támogatásból 

finanszírozható. A kapacitásépítési fázis hattól tizenkét hónapig tarthat a tapasztalatok szintjétől 

                                                      
36

 Lásd 3. szövegdoboz 
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függően (lásd 8.2, „Előkészítő támogatás”). A kapacitásépítési fázis végén, ha már a HACS-ok 

kidolgozták a stratégiájukat, a végső kiválasztásra kerül sor. Ezért ugyanazokat az értékelési 

kritériumokat kellene használni, mint a már meglévő HACS-okra vonatkozó javaslati kiírásokban. 

Ez biztosítja, hogy mindegyik stratégia, amit kiválasztanak, megfelel egy bizonyos minőségi 

szintnek. 

7.3.3 A felhívások értékelése 

Annak biztosítására, hogy a CLLD hatékony legyen és elérje a hozzáadott értéke maximumát, a 

tagállamoknak/régióknak csak olyan stratégiákat szabad kiválasztania, amelyek elérnek egy 

bizonyos minőségi szintet.  

A stratégiáknak nem egymással kellene versenyeznie, hanem egy, a közösségvezérelt helyi 

fejlesztésekre vonatkozó közös színvonallal szemben, azaz főként az elért minőség alapján 

versenyezzenek. 

Egy magas szintű stratégia a 4. Mellékletben jelzett típusú kiválasztási kritériumok alkalmazásával 

mérhető. 

7.3.4 A kiválasztási bizottság 

11. szövegdoboz: A helyi fejlesztési stratégiák kiválasztási bizottsága 

A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákat egy erre a célra az Irányító Hatóság vagy Hatóságok által 

erre a célra felállított bizottságnak kell kiválasztania, amely az Irányító Hatóságnak vagy Hatóságoknak 

felelős.  

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 29.3 cikke a háromoldalú tárgyalásokon született 

megállapodást követően)  

Egyetlen alap felhasználása esetén a kiválasztási bizottság alap-specifikus lehet. Több alap 

felhasználásakor közös kiválasztási bizottságokat kellene szervezni, amelyekben a vonatkozó 

Irányító Hatóságok képviseltetik magukat. Ebben az összefüggésben három lehetőség van az 

adminisztrációs felosztásra:  

1) a tagállamok/régiók úgy dönthetnek, hogy létrehoznak egy külön egyesített adminisztratív 

csapatot, hogy a helyi fejlesztési stratégiákat kiválassza; 

2) a tagállamok/régiók egy koordinációs rendszert is létrehozhatnak, úgy, hogy a több-alapú 

stratégiákat egy kibővített fórumon választják ki, amely a vonatkozó alapokért felelős 

Irányító Hatóságokból áll helyi fejlesztési szakértők támogatásával; 

3) a tagállamok/régiók a kiválasztási foglyamat adminisztratív vezetésével egyetlen Irányító 

Hatóságot is megbízhatnak, de a végső döntések a közös kiválasztási bizottság kezében 

lesznek. 

A pályázatok értékelését normál esetben szakértők egy csoportja végzi
38

, akiket az Irányító 

Hatóság/ Hatóságok jelölnek ki. Ez a csoport magában foglalhatja a Hatóságok tisztviselőit, de az 

elégséges szintű szaktudás biztosítása érdekében erősen ajánlott gondoskodni külső szakértőkről. Jó 

                                                      
38

 Megfelelő esetben a helyi fejlesztések és az érintett ágazat terén megalapozott tapasztalatokkal rendelkező személyek. 

Az általuk kiértékelt pályázatokkal kapcsolatban összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell aláírniuk. 
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gyakorlat biztosítani, hogy mindegyik pályázatot legalább két különböző szakértő értékeljen (a 

kiválasztási kritériumok alapján) és legyen lehetőségük, hogy ütköztethessék a nézeteiket 

mindegyik kiértékelt pályázat esetén. Ennek a kiértékelésnek a végén a javaslatokat minőség szerint 

kell rangsorolni, majd átadni a kiválasztási bizottságnak. 

Ezt a bizottságot az Irányító Hatóságok irányításával kell működtetni. A kiválasztási bizottság 

tagjainak megfelelő szintű tapasztalattal programirányítás terén, valamint szakirányú tudással 

gyakorlati helyi fejlesztési tapasztalat alapján és közpolitikák terepi végrehajtása terén. A külön 

tematikus vagy ágazati fókuszú stratégiák (pl. marginalizálódott csoportokra vagy halászati 

közösségekre vonatkozóan) a vonatkozó szakértők és érintettek jelenlétét is szükségessé tenné. 

Szintén erősen ajánlott biztosítani az állami hatóságok és az érintettek/szakértők kiegyensúlyozott 

képviseletét és törekedni a nemek egyensúlyára. 

7.3.5 Visszajelzési fázis és a költségvetés elosztása 

Ha a HACS-ok kezdeti javaslatait kiértékelték, erősen ajánlott, hogy az Irányító Hatóság vagy a 

kiválasztási bizottság visszajelezzen a HACS-oknak, hogy mely területeken lehetne még javítani. A 

visszajelzési fázis formája lehet folyamatos párbeszéd az Irányító Hatóság vagy a kiválasztási 

bizottság, valamint a HACS-ok között. Ajánlott, hogy ez a visszajelzési fázis magába foglalja a 

HACS-ok informálását az Irányító Hatóság által a költségvetési allokáció mértékéről. A HACS-

oknak ezután képesnek kellene lennie, hogy finomhangolják a pénzügyi terveiket a hatóságok 

jelzéseinek megfelelően.  

Egyrészt biztosítani kell, hogy a költségvetés elegendő legyen a stratégia cselekvési tervének 

végrehajtására. Másrészt az Irányító Hatóságnak biztossá kell tennie, hogy a költségvetések nem 

lesznek túl magasak, mivel ez azzal a kockázattal fenyegetne, hogy a HACS-ok drága műveletekre 

fókuszálnak annak érdekében, hogy felemésszék a költségvetésüket, miközben kevéssé figyelnek 

oda a helyi igényekre.   

Ajánlott, hogy a finaszírozás elosztása a HACS-ok között a javaslat minősége (mind a stratégia, 

mind a partnerség tekintetében), a cselekvési tervben javasolt lépések és végrehajtásuk 

megvalósíthatósága alapján történjen. 

7.4 Az alapok közötti kiválasztási folyamat koordinálása 

Ha a tagállam vagy régió egyetlen alapú megközelítést alkalmaz, a különböző Alapok kiválasztási 

eljárásait szintén koordinálni kell. Ajánlott, hogy a javaslati felhívásokat párhuzamosan küldjék ki, 

egymással kompatibilis kritériumokkal és ideális esetben közös határidőkkel. Ez lehetővé tenné a 

különböző kiválasztási bizottságoknak, hogy biztosítsák a koherenciát a helyi fejlesztési stratégiák 

között, amelyeket különböző Alapok támogatnak, különösen ott, ahol átlapolódó területeket fednek 

le. Egy-alapú stratégiák esetén javasolt, hogy a pályázati felhívások szintén jelezzék az adott 

alapból rendelkezésre álló maximális költségkeretet csakúgy, mint jelzésszinten a helyi fejlesztési 

stratégiák előrelátható számát. 

Ha egy tagállam/régió felajánlja a több alapból finanszírozott stratégiák lehetőségét, a CLLD-re 

egy közös kiválasztási eljárást kellene szervezni. Ez azt jelenti, hogy közös javaslati felhívást kell 

indítani közös kiválasztási kritériumokkal, közös határidőkkel és közös kiválasztási bizottságokkal 

minden érintett Alap részére.  
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Ajánlott, hogy a lehetséges HACS egyablakos ügyintézést vehessen igénybe minden, a kiválasztási 

eljárással felmerülő kérdéssel kapcsolatban.  

Annak érdekében, hogy megtervezzék a stratégiáikhoz szükséges pénzügyi tervet, a HACS-oknak 

tudnia kell, milyen szintű finanszírozás áll rendelkezésre az egyes Alapokból. Ez az információ 

közzéteendő a javaslati felhívásban a helyi fejlesztési stratégiák maximális számával együtt, 

amelyeket kiválaszthatnak. Ez javítani fogja a stratégiák minőségét, realitását és priorizálását, 

valamint megakadályozza az irreális és túlságosan sokra törő megközelítésmódokat. A különböző 

Európai Strukturális és Beruházási Alapokból CLLD-re rendelkezésre álló maximális költségvetést 

a tagállamoknak már a Partnerségi Szerződésben és a különféle programokban jeleznie kellett.  
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8 MI TÁMOGATHATÓ CLLD KERETÉBEN? RUGALMASSÁG NÖVELÉSE, KOCKÁZAT 

CSÖKKENTÉSE 

 A CLLD támogatások különböző formái 

 Előkészítő támogatás 

 Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása: helyi projektek 

 Együttműködés: együttműködési projektek és előkészítésük 

 Működési költségek és animáció 

 

A legjelentősebb okait az eddigi késéseknek és a végrehajtási rendszerben jelentkező 

nyugtalanságnak a jogosultságról szóló vitás kérdések jelentik. A kezdetektől fogva elengedhetetlen 

és lényeges kérdés ezek tisztázása a CLLD sikeres végrehajtása érdekében. 

A végrehajtási rendszer minden szintjén tapasztalható a kockázat, amelynek csökkentése úgy érhető 

el, ha a jogosultság értelmezése minden szinten egységes és egyértelmű. Az irányító hatóságok 

kulcsfontosságú szerepet játszanak a kérdések tisztázásában. 

8.1 A CLLD támogatás különböző formái 

12. szövegdoboz: Mit kell tartalmaznia a helyi fejlesztésre szánt támogatásnak? 

A helyi fejlesztésre szánt támogatás tartalmazza: 

 

 az előkészítő támogatás költségeit; 

 

 a helyi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtását; 

 

 a hely akciócsoport együttműködési tevékenységeinek előkészítését és végrehajtását; 

 

 a stratégia megvalósításához és menedzsmentjéhez kapcsolódó működési költséget; 

 

 a közösségvezéretl helyi fejlesztési stratégia animációját. 

 

A helyi fejlesztési stratégia működési költségeit és szervezését legfeljebb a helyi fejlesztési stratégia teljes 

közkiadásainak 25 %-a erejéig. 

 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 31. cikke a háromoldalú tárgyalásokon született 

megállapodást követően) 

 

Az ötféle támogatást összefüggő, egységes rendszerként kell kezelni, amelynek a CLLD 

megvalósítása érdekében a lehetséges kedvezményezettek rendelkezésére kell állnia. Mind az ötféle 

támogatási formát a módszer kötelező elemeként kell tekinteni, vagyis minden, CLLD-t 

megvalósító programban támogatni kell. Kizárólag az EMVA és az ETHA rendeletei szabályozzák 

külön az együttműködést, ami azt jelenti, hogy az együttműködés széles körű alkalmazása a CLLD 

megvalósítása során e két szakpolitika vonatkozásában különösen támogatott. Bármely esetben, 
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helyi szinten a HACS megítélésére kell bízni, hogy a helyi fejlesztési stratégiájában beépít-e 

együttműködési elemeket. 

Ajánlott a KSK rendelet által biztosított egyszerűsített költség elszámolás széleskörű alkalmazása. 

A programok egyéb részeinek végrehajtásához hasonlóan a CLLD végrehajtása is megvalósulhat 

helyi szinten, támogatások és pénzügyi eszközökön keresztül. A lehetséges kedvezményezettek 

számára a pénzügyi eszközök (mint a mikorhitel konstrukciók) kiegészítő forrásként biztosíthatóak. 

8.2 Előkészítő támogatás 

13. szövegdoboz: Előkészítő támogatás 

A közösségvezérelt helyi fejlesztés támogatásának tartalmaznia kell a kapacitásépítést, a helyi fejlesztési 

stratégia kidolgozásához és megvalósításához kapcsolódó képzést és hálózatosodást magában foglaló 

előkészítő támogatást. A költségek az alábbi elemek közül egyet vagy többet is lefedhetnek: 

 helyi érintettek számára biztosított képzési tevékenységek; 

 az érintett területre vonatkozó tanulmányok; 

 a helyi fejlesztési stratégia kidolgozásához kapcsolódó költségek, magában foglalva a tanácsadási 

költségeket, valamint az érintettek számára a stratégia kidolgozása során biztosított tanácsadási 

tevékenységekte; 

 az előkészítő szakaszban előkészítő támogatást igénylő szervezetek adminisztratív költségei (működési 

és személyi költségek). 

Ez az előkészítő támogatás attól függetlenül hozzáférhető kell hogy legyen, hogy az adott helyi fejlesztési 

stratégiát kidolgozó helyi akciócsoportot finanszírozásra kiválasztja-e a 29. cikk 3. belezdése szerinti 

kiválasztási bizottság. 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 31 cikk 3 (a) bekezdése a háromoldalú tárgyalásokon 

született megállapodást követően) 

 

Az előkészítő támogatást a CLLD részeként a helyi partnerségek kialakításának elősegítése és a 

helyi fejlesztési stratégia megtervezésének támogatása céljából tervezték. Ennek megfelelően az 

előkészítés szakaszának eszközeként értelmezendő, a stratégiák kiválasztása és megvalósítását 

megelőzően. 

Minden európai strukturális és beruházási alap esetében az előkészítő támogatásnak magában kell 

foglalnia a helyi szereplők kapacitásépítésének támogatását, valamint a stratégiák 

előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogatását. A kapacitásépítés jelen esetben abból a 

megközelítésből értelmezendő, hogy mire van szükség annak érdekében, hogy a HACS-okat 

felkészítse helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására. További kapacitásépítési tevékenységek a 

megvalósítási szakaszban is támogathatóak maradnak, de ekkor már a működési és szervezési 

költségek keretéből. 

Az egyes alapokat kezelő hatóságoknak biztosítaniuk kell az előkészítő támogatás összhangját és 

koordinálniuk kell a CLLD kapacitásépítését, valamint a helyi fejlesztési stratégiák kiválasztását
39

. 

Ennek érdekében az előkészítő támogatásnak egymással összefüggő intézkedések rendszereként 

kell megjelennie, az egyes alapokat kezelő hatóságok közötti koordinációban, a Partnerségi 

                                                      
39

 Lásd: 6. szövegdoboz 
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Szerződésben meghatározott CLLD koordináció részeként. Ennek megfelelően, a különböző alapok 

irányító hatóságainak a vonatkozó programokban egy, vagy több elemből álló rendszert kell 

kialakítania a CLLD előkészítő támogatására, erre a célra elkülönítve a CLLD költségvetés egy 

meghatározott részét. Ahol ez a megközelítés újnak számít, több forrásra lehet szükség az 

előkészítésre. 

Az irányító hatóságok nyújthatnak előkészítő támogatást „szándéknyilatkozat benyújtására 

vonatkozó felhívás” keretében, és allokálhatnak forrást a kiválasztott kedvezményezettek részére, 

például átalány elszámolás formájában. 

Az előkészítő támogatás 2014. január 1-jétől nyújtható, és ajánlott az utolsó helyi fejlesztési 

stratégia jóváhagyásáig biztosítani a hozzáférhetőséget. A kedvezményezettek előkészítő 

támogatása akkor zárul, amikor a helyi fejlesztési stratégia megvalósításának finanszírozása 

megkezdődik. 

Az irányító hatóságok számára tanácsos a jelenlegi időszak technikai segítségnyújtási keretét 

felhasználni az érintetteknek a CLLD 2014-től történő megvalósításával kapcsolatos tájékoztatására 

(pl. helyi szemináriumok, workshopok szervezése, útmutatók kiadása által). Az EMVA 

vonatkozásában különösen fontos, hogy a tagállamok az átmeneti időszakban a 2007-2013 közötti 

program TS forrását használják arra, hogy segítsék a helyi szereplőket fejlesztési stratégiájuk 

kidolgozásában
40

. 

8.2.1 Az EMVA szabályozás külön rendelkezései 

Az EMVA rendelet tervezet egy külön formáját is lehetővé teszi az előkészítő támogatásnak (amely 

a tagállam/régió számára opcionálisan választható): a LEADER kezdőcsomagot
41

. Ez a „normál” 

előkészítő támogatáson felüli eszköz, amely a programnak kötelező része
42

. A támogatható 

tevékenységeket egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus fogja meghatározni. 
43

 

A kezdőcsomag alkalmazása különösen a kevésbé fejlett irányítású struktúrájú területek esetében 

indokolt. Ezeknek a térségeknek valószínűleg több időre lesz szükségük arra, hogy 

megismerkedjenek a módszerrel és egy kisebb léptékben kipróbálják azt. A kezdőcsomag a 

jelenlegi időszakban LEADER-ben részt nem vevő csoportok kapacitásépítési tevékenységét és 

kisléptékű pilot projektjeik támogatását tartalmazza. (Abban az esetben, ha az adott terület nagyobb 

része részt vesz jelenleg a HVS megvalósításában, a kezdőcsomagból nem nyújtható támogatás) 

A tagállamok/régiók megkötés nélkül tervezhetnek mind a kapacitásépítésre, mind a kis pilot 

projektekre oly módon, amely az érintett térség, partnerség szükségleteivel leginkább összhangban 

van. A kezdőcsomag mögötti elképzelés az, hogy a CLLD módszert az adott területen kipróbálják. 

A tagállamok/régiók dönthetnek úgy, hogy a helyi partnerségek kialakításának biztosítása, a terület 

lehetőségeinek és szükségleteinek elemzése, valamint a főbb tématerületek meghatározása alkossák 

az adott terület fejlesztési folyamatának a legfőbb pillérét. A kisléptékű projektek ezáltal 

hozzájárulhatnak az alulról építkező folyamat során meghatározott helyi tématerületekhez. Ebben 

                                                      
40

 Tervezett módosítása a Bizottság 1974/2006/EK rendeletének az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendlet részletes szabályainak 

megállapításáról.  
41

 Lásd: EMVA 43. cikk (1)(a) bekezdés  
42

 CPR 31. cikk (a) bekezdés, összefüggésben az EMVA 43. cikk (1)(b) bekezdésével 

43
 EMVA 43. cikk (2) bekezdés 
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az esetben a projektgazdák lehetnek például civil szervezetek, egyesületek, hatóságok vagy akár 

magánszemélyek is. 

A LEADER kezdőcsomag egy fokozatosan beépülő eszköz, amely a teljes finanszírozási időszakot 

lefedheti. A kezdőcsomag keretében támogatott partnerségeknek nem szükséges CLLD stratégiát 

benyújtaniuk. Bármely esetben, ameddig egy kedvezményezett támogatást kap a kezdőcsomagból, 

párhuzamosan nem támogatható LEADER-ből. 

8.3 A helyi fejlesztési stratégia megvalósítása 

A CLLD legfontosabb eleme a helyi fejlesztési stratégia megvalósításához hozzájáruló projektek 

pénzügyi támogatása. Ezek a projektek hozzájárulnak a HFS céljaihoz, célkitűzéseihez. 

8.3.1 Mi támogatható? 

Minden európai strukturális és beruházási alapra vonatkozó alapvető jogosultsági szabályokat a 

KSK rendelet 55-61, cikke írja le. 

 

14. szövegdoboz: Mi nem elszámolható? 

A következő költségek nem támogathatók a KSK-alapokból: 

a) hitelkamat; 

b) beépített és be nem épített földterület vásárlása esetén az érintett művelet teljes támogatható kiadásának 10 

%-át meghaladó érték. A környezetmegőrzést szolgáló kivételes és kellően indokolt esetekben magasabb 

százalékarány is megengedhető. 

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első 

albekezdése értelmében adóalanynak nem minősülő kategóriába nem tartozó kedvezményezett által fizetett, 

a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján nem visszaigényelhető héaösszegek, amennyiben az ilyen 

héa-összegek nem infrastruktúra biztosításával kapcsolatban merültek fel. 

 

A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 59 cikk 3 bekezdése 

A legtöbb jogosultsági szabályt azonban nemzeti szinten fogják meghatározni, és az egyes 

programok hatálya fogja korlátozni. Az egyes alap-specifikus szabályozások is tartalmazhatnak 

egyedi korlátozásokat a tevékenységek jogosultságát illetően (pl. az ETHA rendelettervezet 13. 

cikke kizár bizonyos műveleteket, amelyek a hajók halászati kapacitását növelnék). Ebben a 

tekintetben hasznos lehet az irányító hatóságok számára egy, az egyértelműen nem támogatható 

tevékenységeket tartalmazó felsorolás kiadása. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szabályok ezen rendszerén túlmenően nem szükséges 

továbbiak meghatározása nem szükséges csak akkor, ha egyértelműen indokolt. 

A helyi projektek megvalósítása során alkalmazott önkéntes munka jellegének való megfelelés 

érdekében elengedhetetlen a természetbeni hozzájárulás (KSK rendelettervezet 59. cikk (1)) 

elszámolhatósága. 

Az állami támogatásokat illetően, a művelet jellegétől függően, az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok is alkalmazhatóak. A támogatásra vonatkozhat a csoportmentességi rendelet 
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hatálya, a Bizottság által jóváhagyott állami támogatási rendszer, az „általános gazdasági érdekű 

szolgáltatásokra” vonatkozó ÁGÉSZ döntés, vagy „de minimis” szabály. Egyéb esetekben egyedi 

bejelentés szükséges. Azonban az várható, hogy a CLLD projektek a „de minimis” szabályozás alá 

fognak esni. 

8.3.2 A különböző alapok céljait megvalósító projektek 

A közösségvezérelt helyi fejlesztés esetében el kell kerülni a programban, hogy a különböző alapok 

intézkedéseinek hatálya között szigorú lehatárolás történjen. Mindazonáltal azt a szabályt, hogy egy 

kedvezményezett nem számolhatja el ugyanazt a költséget különböző forrásokra, be kell tartani, és 

a monitoring rendszerben is meg kell jelennie. 

A különböző alapok intézkedéseinek hatálya közötti szigorú lehatárolás megnehezítheti néhány 

fontos helyi fejlesztési tevékenység finanszírozását. Abban az esetben, ha a helyi fejlesztési 

stratégiát egy alapból finanszírozzák, az összes támogatást biztosítania kell ennek az alapnak. 

Ha egy vidéki HACS például egy képzési projektet szeretne benyújtani LEADER finanszírozásra, 

bár azt kizárólag az EMVA támogatja, a HACS-nak meg kell vizsgálnia, hogy a projekt: 

 megfelel-e az EMVA és a vidékfejlesztési program céljainak, 

 összhangban van-e a helyi fejlesztési stratégiával, és 

 megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

Amennyiben ezeknek a feltételeknek megfelel, az EMVA irányító hatósága nem tagadhatja meg a 

projekt EMVA támogatását azzal az indokkal, hogy a projekt ESZA-ban is támogatható. 

Együttes finanszírozású stratégiák esetében a HACS-nak ki kell fejtenie a helyi fejlesztési 

stratégiájában, hogy mely tevékenységek járulnak hozzá az egyes alapok céljaihoz és mely alapok 

fogják azt finanszírozni. A döntést a helyi fejlesztési stratégia kiválasztási bizottságnak kell 

jóváhagynia. 

Az egy adott alap célkitűzéséhez vagy prioritásához kapcsolódó komplex projekt több 

tevékenységre bontható annak érdekében, hogy egyszerre több alap finanszírozhassa. Az irányító 

hatóságoknak minden esetben biztosítaniuk kell, hogy egy tevékenység sem részesül kettős 

finanszírozásban. 

8.3.3 Kik lehetnek a projektek kedvezményezettjei? 

A projekteket általában magán-, vagy közszférai projektgazdák valósítják meg, akik a HACS-on 

keresztül igényeltek támogatást a projektjükhöz. 

Maga a HACS, vagy a HACS tagjai is lehetnek projektgazdák. Ez abban az esetben lehetséges, ha 

a projektnek közösségi vagy térségi vonatkozása van, vagy a stratégia megvalósításához szükséges 

keretet, feltételeket (tanulmányok, infrastruktúra, képzés stb.) teremti meg. Együttműködési 

projektek esetében különösen alkalmas ez a forma, mivel ezek a projektek magas fokú koordinációt 

igényelnek. 
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8.4 Együttműködési projektek 

CLLD keretében az alapok a helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységének előkészítését 

és megvalósítását is finanszírozhatják
44

. 

Az EMVA és az ETHA rendelettervezetek külön is meghatározzák a körét és szabályait a LEADER 

és halászati HACS-ok együttműködésének. Ahogy a jelenlegi időszakban is, a jövőben is lesz 

lehetőség térségek közötti és nemzetközi együttműködések megvalósításának támogatására. Ezen 

felül előkészítő technikai támogatás is biztosítható lesz (pl. a lehetséges partnerek találkozóinak 

költsége, tanulmányok stb.), amennyiben a HACS igazolja, hogy együttműködési projekt 

megvalósítását készíti elő. 

Az egyszerűsítés és a következetesség érdekében erősen ajánlott, hogy az EMVA-ra és az ESZA-ra 

vonatkozóan ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák. 

A jelenlegi időszaktól eltérően, 2013 után kifejezetten megengedett a vidéki HACS-ok, valamint 

halászati és part menti térségekben működő HACS-ok számára, hogy ne csak vidéki vagy halászati 

területen helyi fejlesztési stratégiát megvalósító partnerekkel működjenek együtt, hanem más 

területeken helyi fejlesztési stratégiát megvalósító helyi köz- és magánszféra közötti 

partnerségekkel is. Az EU határain kívül működő helyi köz- és magánszféra közötti partnerségekkel 

való együttműködés is lehetséges lesz, bár az EMVA a vidéki területeken működő partnerekre 

korlátozza ezt a lehetőséget, míg a jogosult területek típusát illetően az ETHA nem fogalmaz meg 

korlátozásokat. 

Ez a lehetőség többek között erősítheti a szinergiákat azok között a helyi akciócsoportok között, 

amelyek külön stratégiát valósítanak meg, de (részben) azonos területen helyezkednek el (pl. város-

vidék, vidék-halászati, város-halászati). A közös tanulásból és a tapasztalatok cseréjéből adódó 

előnyökön túl a HACS-ok abból is profitálhatnak, hogy nagyobb kérdésekben együttműködnek, 

amelyek nagyobb léptékben jobban kezelhetőek. 

A LEADER és az EHA 4. tengelyének tapasztalatai azt mutatják, hogy sok esetben maga a 

HACS/halászati HACS az, aki az együttműködési projektek kedvezményezettje, mivel azok a helyi 

projekteknél összetettebb tervezést és irányítást igényelnek.  

Az együttműködési projektek irányítása, megvalósítása tekintetében két lehetőség van (a LEADER 

tapasztalatai alapján): 

8.4.1 Az együttműködési projekteket a HACS választja ki 

Az első változat szerint az együttműködés a helyi fejlesztési stratégia része, a helyi költségvetéssel 

egy időben tervezik meg az együttműködés finanszírozását (az előkészítő támogatást és a 

projekteket). Az együttműködési projekteket a helyi akciócsoport a többi helyi projekttel azonos 

módon választja ki. 

8.4.2 Az együttműködési projekteket az irányító hatóság választja ki 

Tekintettel arra, hogy az együttműködési projektek igénye mind a tervezés, mind a lebonyolítás 

során nagyobb, néhány tagállam dönthet úgy, hogy a projektek kiválasztását, valamint az előkészítő 

                                                      
44

 Tekintettel az ETE határon átnyúló program keretében az együttműködési lehetőségére (ETE rendelet 9. cikk), lásd 5. 

melléklet 
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technikai támogatás felhívásának megszervezését az irányító hatóságra bízza
45

. Ez az alulról 

építkező megközelítés alóli kivételként értelmezendő. 

Ebben az esetben az EMVA és az ETHA vonatkozásában az irányító hatóságoknak folyamatos 

benyújtási rendszert kell kidolgozniuk. A finanszírozásról szóló döntésnek a projekt benyújtásától 

számított 4 hónapon belül kell megszületnie. Ha a projekt kiválasztás pályázati úton történik, 

ajánlott évente legalább három vagy négy pályázatot meghirdetni annak érdekében, hogy az 

együttműködési projektben érintett valamennyi irányító hatóság által a jóváhagyás hasonló ütemben 

történjen. A legtöbb esetben ennek elegendőnek kell lennie arra, hogy az eltérő program területekről 

érkező partnerek bevonásával létrejövő projektek megvalósítása ne kerüljön veszélybe. 

Az olyan projektek megvalósításának megkönnyítése érdekében, amelyek különböző nemzeti vagy 

regionális hatóságok jóváhagyását igénylik, a tagállamoknak/régióknak megfelelő rendelkezésekkel 

biztosítani kell, hogy a kiválasztási eljárások és határidők eltérései ne tartsák vissza a HACS-okat 

az együttműködéstől. 

A nemzetközi együttműködések tekintetében, az ilyen projektek teljes körű megvalósításának 

támogatása érdekében az EMVA és az ETHA esetében az alábbi kötelezettségek várhatók a 

tagállamok részére
46

: 

A hivatali eljárásoknak, magában foglalva az elszámolható költségek listájának, nyilvánosnak kell 

lenniük. 

A tagállamnak minden jóváhagyott nemzetközi projektről rendszeres időközönként tájékoztatnia 

kell a Bizottságot, amely egy információcsere rendszert hoz létre, amely segíti az érintett 

hatóságokat abban, hogy rálátásuk legyen a különböző tagállamokban a projektek jóváhagyási 

eljárásáról. 

8.5 Működési költségek és animáció 

Célszerű a programokban a CLLD működési költségére, illetve animációjára fordítandó költségek 

becsült mértékét megadni. 

A megvalósítás során - a helyi fejlesztési stratégiák szintjén - a működési és szervezési költségek 

nem haladhatják meg az adott stratégia összes közkiadásának (a HACS által felhasználható 

összeg)
47

 25%-át. A működési költségek és animáció közvetlenül a stratégia megvalósításához 

kapcsolódnak. 

A 25%-os felső határ a működési és szervezési költségekre együttesen vonatkozik, azon belül a két 

támogatási forma megosztása a tagállamok/régiók és a HACS-ok döntési körébe tartozik abból a 

célból, hogy az egyedi szükségeletekhez és lehetőségekhez igazodjanak, de mindkét formát 

alkalmazni szükséges. 

                                                      
45

 Ahogy a LEADER esetében, a jelenlegi és a korábbi programozási időszakokban. 
46

 Lásd: EMVA 44. cikk, ETHA 66.3 és 66.5 cikk 

47
 Lásd: CPR 31.2 cikk, amelynek értelmében a működési és a szervezési (animációs) költségek (CPR 31. cikk (d) és (e) 

pontja szerint) aránya a helyi fejlesztési stratégia megvalósítási szakaszának végére nem lépheti túl a 31.1 cikk (b), (c), 

(d) és (e) pontja alapján felmerült összes költség 25%-át. 
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A működési költségek és az animáció támogatása a helyi fejlesztési stratégia megvalósításától 

biztosítható. Minden egyéb támogatás, amely megelőzi helyi fejlesztési stratégi megvalósítását, 

előkészítő támogatás keretében biztosítandó. 

8.5.1 Működési költségek 

15. szövegdoboz: Mi tartozik a működési költségek közé? 

 

A közösségvezérelt helyi fejlesztések támogatásának tartalmaznia kell […] a stratégia megvalósításához és 

menedzsmentjéhez kapcsolódó működési költségeket, az alábbiak szerint: 

 

 működési költségek, 

 személyi költségek, 

 képzési költségek, 

 pr-költségek 

 pénzügyi költségek, valamint 

 a stratégia monitoringjához és értékeléséhez kapcsolódó költségek, a 30. cikk (3)(g) bekezdése szerint. 

 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 31. cikk 1 (d) bekezdése a háromoldalú tárgyalásokon 

született megállapodást követően) 

 

Erősen javasolt, hogy a HACS-ok legalább alábbi költségelemeit támogassák: 

 működési költségek (ehhez kapcsolódva a biztosítás48 is); 

 személyi költségek,  

 a HACS munkatársai és tagjai számára biztosított képzések költségei (a projektgazdák 

számára biztosított képzések nem támogathatók működési költségből);  

 a PR tevékenységekhez kapcsolódó költségek (többek között a hálózatosodás költsége, úgy 

mint a HACS- munkatársak és tagok HACS-ok hálózati találkozóin való részvételének 

költségei); 

 pénzügyi költségek (például a banki számlavezetési költségei); 

 a stratégia HACS szintű monitoringjának és értékelésének, valamint a stratégia 

felülvizsgálatának költségei. 

A HACS-ok pénzügyi igényeinek való megfelelés érdekében célszerű egyszerűsített költség 

elszámolás, valamint a működési költségek vonatkozásában előlegigénylési rendszer alkalmazása
49

. 

8.5.2 Animáció, szervezés 

16. szövegdoboz: Milyen költségek kapcsolódnak az animációhoz? 

 

A közösségvezérelt helyi fejlesztések támogatásának tartalmaznia kell […] a közösségvezérelt helyi 

fejlesztések animációját annak érdekében, hogy:  

 elősegítse az érintettek közötti tapasztalatcserét, 

 információt biztosítson, 

 segítse a stratégiát, 

                                                      
48

 A biztosítási költségek HACS-ok működési költségeihez kapcsolódnak, mint a felelősség biztosítás vagy az 

ingatlanbiztosítás. 
49

 Kifejezetten előirányzott az EMVA 42. cikk (2) pontja és az ETHA 63. cikk (2) pontja szerint. 
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 támogassa a lehetséges kedvezményezetteket, hogy kidolgozzák tevékenységüket és elkészítsék 

pályázataikat. 

 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 31 cikk 1 (e) bekezdése a háromoldalú tárgyalásokon 

született megállapodást követően) 

 

A szervezési tevékenységek fontosak a helyi fejlesztési folyamat élénkítése szempontjából, és a 

HACS által azonosított szükségletekhez viszonytíva arányosnak kell lenniük a helyi fejlesztési 

stratégiához illeszkedve a projektfejlesztéssel. A legtöbb HACS úgy gondolja, munkájának 

legfontosabb és legértékesebb részét az szervezési tevékenység adja. Ezt az Európai 

Számvevőszék
50

, valamint a LEADER különböző generációinak értékelése is megerősítette. A 

tagállamoknak ezt szem előtt kell tartaniuk, amennyiben az szervezési költségek vonatkozásában 

további elszámolhatósági feltételeket akarnak meghatározni a programokban. 

A HACS-oknak különböző eszközöket kell alkalmazniuk, hogy tájékoztassák a helyi közösséget a 

pályázati lehetőségekről: nyilvános találkozókon, eseményeken, szórólapokon, kiadványokban, 

weblapokon valamint a HACS tagjain keresztül. Így a HACS-ok nemcsak a jelenlegi támogatási 

igényekre reagálnak, hanem egyéb helyi szereplőket is lehetőség szerint ösztönzik, hogy új 

beruházásokban, projektekben gondolodjanak. 

A szervezési költségek tartalmazhatják a fejlesztési szakemberek külön személyi költségét is. Ezen 

szakemberek alkalmazásának költségét szervezési és nem működési költségnek kell tekinteni. 

A KSK rendelet 28. cikk 3. és 4. bekezdésben foglaltaknak megfelelően lehetősége van a vezető 

Alap kiválasztására (lásd. 6.3.3.), amely a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó összes működési 

és szervezési költséget lefedi. 

 

                                                      
50 

5/2010. számú „A LEADER végrehajtásának megközelítései a vidékfejlesztési programban” című külön jelentés 
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9 HOGYAN MONITORINGOZZUK ÉS ÉRTÉKELJÜK A CLLD-T?51 

 CLLD Monitoring 

 CLLD Értékelés 

 

17. szövegdoboz: célok és monitoring intézkedések meghatározása a HFS-ben 

Egy helyi fejlesztési stratégia legalább az alábbi elemeket tartalmazza […]: 

 a célkitűzések hierarchiáját, beleértve a kimenetek vagy eredmények egyértelmű és mérhető céljait. A 

célok meghatározása mennyiségi vagy minőségi mutatók alapján történjen.. For results targets may be 

expressed in quantitative or qualitative terms. 

 a stratégia […] figyelemmel kísérési intézkedéseinek a leírását […], és az értékelésre vonatkozó 

konkrét intézkedések leírását. 

(A közös rendelkezésekről szóló rendelet-tervezet 29. cikk 1 (c) és (f) bekezdése a háromoldalú tárgyalásokon 

született megállapodást követően) 

A Program szintű monitoring kötelezettségek teljesítése érdekében az Irányító Hatóságnak a 

HACS-októl minden kiválasztott projektről
52

 tájékoztatást kell kérnie: pénzügyi, valamint a projekt 

előrehaladásáról szóló információk a vonatkozó programban meghatározott indikátorok 

alkalmazásával
53

. A HACS éves jelentéseknek ezáltal kell hozzájárulniuk a program éves 

előrehaladási jelentéséhez. Célszerű az adatoknak az elektronikus formában történő átadása az 

Irányító Hatóság számára. 

A Végrehajtási Keret követelményei vonatkozásában az „egyes Alapok által támogatott HACS-ok 

száma” outout indikátorként, valamint a CLLD összes közkiadása pénzügyi indikátorként való 

alkalmazása javasolt. További output indikátorként használható az „előkészítő támogatások száma”, 

vagy „az együttműködési projektek száma”. Az EMVA esetében minden prioritásra vonatkozóan 

EU szinten határozzák meg azokat az output indikátorokat, amelyek a mérföldkövek és célok 

elérésének ellenőrzésére szolgálnak. A 6. prioritás esetében output indikátorként az összes 

közkiadás alkalmazandó. 

A CLLD a tagállamok operatív programjain és azok priotitásain keresztül valósul meg. A helyi 

fejlesztési stratégiák céljainak megvalósításával a HACS-ok a vonatkozó operatív program 

prioritásaihoz járulnak hozzá. Ezért a CLLD értékelését a program értékelési tervében is meg kell 

alapozni. 

                                                      
51

 További részletes útmutatás az EMVA-n belüli CLLD Monitoring és Értékelési tevékenységére vonatkozóan a 

későbbiekben lesz biztosítva. 
52

 Minden önálló műveletet egy alap támogat, amelynek monitoring- és pénzügyi beszámolási elvárásainak kell 

megfelelnie. 

53
 Beleértve az EU szintű közös indikátorokat is. 
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Célszerű a CLLD végrehajtási lehetőségeinek hatékonyságát és eredményességét is értékelni
54

. Az 

EMVA és az ETHA esetében az értékelési tervnek meg kell határoznia az ex-post értékelés 

megközelítését, különös tekintettel az adatgyűjtésekre és az önértékelés szerepére vonatkozóan. 

Az Irányító Hatóság felelőssége további monitoring és értékelési tevékenységek vállalása, 

különösen a 2017. és 2019. évi értékelési jelentések készítése során: 

 Az ETHA esetében például a monitoring felmérések vagy a szakértői értékelések a 

projektek reprezentív mintája alapján is elvégezhetők, annak érdekében hogy igazolja a 

végső kedvezményezettek becsléseit. 

 Az ESZA esetében a közös hosszútávú eredmény indikátorok gyűjtése történhet a résztvevői 

nyilvántartás reprezentatív mintája alapján, például monitoring felméréseken keresztül. 

 Az EMVA esetében HACS által támogatott minden egyes projektnek ugyanúgy szükséges 

kapcsolódnia fókuszterületekhez, mint ahogy a többi intézkedés által finanszírozott 

projekteknek (azaz a fő fókuszterület, esetleg jelentős hatással bíró más fókuszterületek és a 

4-es valamint az 5-ös prioritás összetett fókuszterületei), és a releváns célindikátorok 

alkalmazása szükséges. A későbbi eredmények kiszámítása és a becslések igazolása hasonló 

alapon működhet a program egészére nézve (mintavétel, becslések beállítása). Ugyanakkor 

az még nyitott kérdés, hogy a Vidékfejlesztési Program egészére vonatkozó értékelési 

tevékenység része legyen ez az értékelési tevékenység a Vidékfejlesztési Program egészére 

vonatkozzon, vagy a helyi akciócsoportok szintjére lebontva valósuljon meg.  

Az Irányító Hatóság és a helyi csoportok számára külön kapacitásfejlesztő tevékenységeket is 

tervezni szükséges. Ez különösen tartalmazza a HACS-ok önértékelésére vonatkozó iránymutatást, 

jelezve, hogy az önértékelés mint eszköz hogyan járulhat hozzá a helyi csoportok irányításához és a 

program szintű adatgyűjtési stratégiához.
55

 

 

                                                      
54

 Az EMVA-t illetően az Értékelési Tervnek egy külön a LEADER/CLLD-re vonatkozó részt kell tartalmaznia, 

valamint a HACS számára biztosított támogatást. 
55 

Az EMVA-t illetően, a jogszabályi javaslat értelmében a HACS-okat támogathatja helyi fejlesztési stratégiájukhoz 

kapcsolódó monitoring és értékelési tevékenységükben a nemzeti vidéki hálózat: EMVA 55. cikk (3)(b)(iii) 
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1. MELLÉKLET-KAPCSOLAT A CLLD ÉS A TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSEK, 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁSOK, UNIÓS PRIORITÁSOK ÉS FÓKUSZTERÜLETEK 

KÖZÖTT 

 

A CLLD 

programozása 

Közös Stratégia Keret 

Tematikus célkitűzései 
Alapspecifikus prioritás 

EMVA 

9. A társadalmi 

befogadás előmozdítása 

és a szegénység elleni 

küzdelem 

6b fókuszterület. A helyi fejlesztés előmozdítása a 

vidéki térségekben 

ERFA 

9. A társadalmi 

befogadás előmozdítása 

és a szegénység elleni 

küzdelem 

9d beruházási prioritás: A CLLD stratégiában 

vállalt beruházások összefüggései 

ESZA 

9. A társadalmi 

befogadás előmozdítása 

és a szegénység elleni 

küzdelem 

Beruházási prioritás: CLLD stratégiák 

ETHA 

8. A foglalkoztatás és 

munkavállalói mobilitás 

ösztönzése 

4a EU prioritás: A foglalkoztatás és a területi 

kohézió növelése a gazdasági növekedéssel, a 

társadalmi befogadással és a munkahelyteremtés 

előmozdításával, valamint a munkaerő 

mobilitásának támogatásával a halászattól és 

akvakultúrától függő part menti és szárazföldi 

halászati közösségekben. 

4b: A halászati tevékenységek más tengeri 

gazdasági ágazatok felé történő diverzifikálása és a 

tengeri gazdasági ágazat növekedése, beleértve az 

éghajlatváltozás mérséklését 
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2. MELLÉKLET-TÁRSFINANSZÍROZÁSI ARÁNYOK ÉS TÁMOGATÁS-INTENZITÁS 

ARÁNY OPCIÓK 

 ERFA / ESZA EMVA ETHA 

EU 

társfinanszírozási 

arány(ok) 

Maximum 

társfinanszírozási 

arányok az egyes 

prioritástengelyek 

esetében (CPR 110. 

cikk) 

 A kevésbé fejlett 

régiók esetében 

75%-tól 85%-ig; 

 60% az átmeneti 

régiók esetében; 

 50% a fejlettebb 

régiók esetében. 

 75% az ETE 

operatív 

programok 

esetében. 

A CLLD 

prioritástengely 

esetében, 10% top-up 

bónusz.  

Az EMVA forrásokból 

LEADER-re kötelezően 

minimum 5%  

Maximum 

társfinanszírozási arány 

(EMVA rendelet 65. cikk 

4. bekezdés): 

 akár 80% az egyéb 

régiók esetében 

(szemben 2007-13 

időszak 50%-ával); 

 akár 90% a kevésbé 

fejlett régiók esetében 

(szemben 2007-13 

időszak 85%-ával). 

A maximális társfinanszírozási 

arány minden régióra 

vonatkozóan 75%.  Az ETHA 

nem tesz különbséget 

konvergencia és nem 

konvergancia régiók között.  

Ha a CLLD teljes mértékben 

az ETHA 4. prioritásához 

igazított, akkor finanszírozás 

aránya 10 %-kal nő. 

A CLLD-n belüli 

intézkedések 

támogatási 

intenztiása 

Nincs támogatás uniós 

szinten 

Nincs támogatás uniós 

szinten 

A támogatás intenzitás 

mértékére javasolt 

megközelítés (beleértve a 

támogatás számítását)  

Az ETHA esetében a 

maximális támogatási 

intenzitás 50% (néhány 

kivételtől eltekintve).  

Az ETHA 95. cikkely (3 

bekezdés) kimondja, hogy 50 

és 100 % közötti támogatás 

intenzitás alkalmazható a 

támogatható költségek 

esetében, ha a megvalósítás a 

CLLD-n belül történik. A 

cikkely meghatározza azokat a 

kritériumokat, amik alapján a 

Tagállamok meghatározhatják 

a támogatási arányt a CLLD-n 

belül, ezek a következők: 
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- Közösségi érdek 

- A közösség előnye 

- Nyilvános hozzáférés az 

eredményekhez 

- A project innovatív jellege, 

helyi szinten 
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3. MELLÉKLET-A CLLD ALAP-SPECIFIKUS TÁMOGATÁSÁNAK ALAPELVEI 

 

ERFA 

A támogatás jogi alapja az ERFA-jogszabály 3. cikke az alap hatásköre 

szempontjából és az 5. cikk 11 befektetési prioritással, amelyek alapján 

az ERFA beavatkozhat. Az ERFA rendelet 3. cikkének 2. bekezdése azon 

tevékenységek körét sorolja fel, amelyeket az alap nem támogat: 

atomerőművek leállítása, a 2003/87/EK irányelv értelmében a 

létesítményekben az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentése, 

dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba 

hozatala, az uniós állami támogatási szabályok szerint nehézségekkel 

küzdő vállalatok. A legtöbb támogathatósági szabályt nemzeti szinten 

határozzák meg (CPR 55. cikk). 

 

Az Európai Területi Együttműködésről szóló rendelet 17. cikke a közös 

rendelkezésekről szóló rendelet 55. cikkére hivatkozik és a monitoring 

bizottság által felállított lehetséges támogathatósági szabályokra az 

együttműködési programra, mint egészre vonatkozóan.  

 

Azokban az ügyekben, amelyekre nem terjednek ki a […]/2012. [közös 

rendelkezésekről szóló] EU rendelet 55-61. cikkében lefektetett vagy 

azokon alapuló támogathatósági szabályok, a […]/2012. EU rendelet 

[ERFA] (1) bekezdésében hivatkozott felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

által lefektetett támogathatósági szabályok vagy a szabályok, amelyeket a 

részt vevő tagállamok közösen állítottak fel a (2) bekezdéssel 

összhangban, annak a tagállamnak a nemzeti szabályait kell alkalmazni, 

amelyben a kiadás megtörtént. 

ESZA 

A támogatás jogi alapja az ESZA-jogszabály 3. cikkének (1) bekezdése 

az alap hatásköre szempontjából, amely 18 befektetési prioritást sorol fel, 

amelyek szerint az ESZA beavatkozhat. A Helyi Fejlesztési Stratégiákban 

megfogalmazottakat azokkal az ESZA OP-kkal kell összhangba hozni, 

melyekből a finanszírozásukat nyerik.  

 

A CLLD, bár egy megközelítésmód, a társadalmi befogadás részeként 

egy külön befektetési prioritás lett, hogy az Irányító hatóságok és a 

HACS-ok számára megkönnyítse a programozást. Ugyanakkor a CLLD-

műveletek támogathatóak, ha legalább egy másik befektetési prioritáshoz 

köthetőek, amelyek az alap hatáskörében fel vannak sorolva (a 

foglalkoztatás, oktatás, társadalmi befogadás és intézményi kapacitás 

tematikus célkitűzései alatt).  

A tagállamok/régiók határozzák meg saját OP-ban, vagy a pályázat i 

felhívásban, hogy mely prioritásokkal (az alap területével kapcsoltosan) 

kívánnak foglalkozni CLLD-ben. 

 

Az ESZA rendelet 13. cikkének 2. bekezdése tartalmaz egy listát azon 

tevékenységekről, melyek nem jogosultak támogatásra: infrastruktúra, 

föld és ingatlan. A legtöbb támogathatósági szabályt nemzeti szinten 

határozzák meg (CPR 55. cikk). 
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EMVA 

A támogatás jogi alapja az EMVA-rendelet 7. cikkének (1) bekezdése, a 

LEADER a III. cím 1. fejezete alatt (“Intézkedések”). A LEADER-re 

vonatkozó cikkek (EMVA-rendelet, 42-45. cikk) és az EMVA általános 

támogathatósági szabályai (46. cikk a befektetésekről, 68. cikk az 

elszámolható kiadásokról) jobban részletezett szabályokat nyújtanak. 

 

Mivel a LEADER a vidékfejlesztésen belül egy helyi szinten alkalmazott 

módszer, a hatásköre elvben az összes, EMVA által támogatott eszközre 

kiterjed. Ugyanakkor az adminisztrációs teher elkerülése érdekében, és 

hogy lehetővé váljon a Vidékfejlesztési Program átlátható monitoringja, a 

LEADER-t külön intézkedésként kell programozni és alintézkedésekre 

bontani a kötelező elemeinek megfelelően. 

 

Javasolt, hogy ne szigorúan kössük a LEADER-tevékenységeket a 

programban meghatározott alapvető intézkedésekhez. A különálló 

műveleteknek az esetben kellene elszámolhatónak lennie, ha 

hozzájárulnak a helyi fejlesztési stratégia céljainak eléréséhez és 

megfelelnek a támogathatóként feltüntetett célkitűzéseknek és 

prioritásoknak, amelyek a LEADER részei a Partnerségi Szerződésben 

vagy a Vidékfejlesztési Programban. Következésképp a HVS-nek 

tartalmaznia kell a fő kritériumokat a LEADER-projektek 

támogathatóságának felmérésére, továbbá a műveletek a illeszkedhetnek 

az olyan típusú műveletek közé is, amelyek a vidékfejlesztési tervben 

szereplő „sztenderd” eljárások. Minden esetben az utóbbiak támogatási 

intenzitását kell tiszteletben tartani. 

ETHA 

A támogatás jogi alapja az ETHA-rendelet 5. cikke a támogatás céljainál 

az ETHA-ból, és az ETHA-rendelet 6. cikke fekteti le az öt uniós 

prioritást az ETHA számára. 

 

Az ETHA rendelet 13. cikke felsorolja azokat a területek, melyek nem 

támogathatóak az alapból, hiszen azok ellentmondanak a Közös Halászati 

Politika célkitűzéseinek.  

 

Az ETHA rendelet 65. cikke felsorolja intézkedéseket a helyi fejlesztési 

stratégiák megvalósításához. A lista tág körű célkitűzésekként van 

megfogalmazva szűken meghatározott intézkedések helyett, hogy a 

legnagyobb rugalmasságot biztosítsa a helyi szint számára. A tagállamok 

nem korlátozhatják a hatályát az egyes célok törlésével: a “teljes menüt” 

biztosítani kell a Halászati Akciócsoportok részére. 

 

  



63/66 

4. MELLÉKLET – PÉLDÁK A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK KIVÁLASZTÁSI 

SZEMPONTJAIRA 

A helyi fejlesztési stratégiák esetében szükséges minden kiválasztási szemponthoz egy értéket 

rendelni, valamint egy összesített pontot meghatározni a különböző értékelési szempontokra 

vonatkozóan (a stratégia minősége és a cselekvési terv, a partnerség minősége). A tagállam döntése 

meghatározni, hogy a különböző kritériumok hogyan viszonyulnak egymáshoz. 

 

Kiválasztási szempont Súlyozás 
Kritériumok a tízes skálán 

történő értékeléshez 
Összes pont 

Igazolható-e, hogy a helyi 

közösség részt vett a stratégia 

kidolgozásában? 

2 

pl: Konzultációban résztvett 

személyek, a konzultációk, 

egyeztetések felsorolása, támogatói 

nyilatkozatok, részvételi technikák 

(pl: SWOT analízisben való 

részvétel, egyéb alkalmazott 

közösségi tervezési technikák) 

7*2 

A stratégia tükrözi-e a 

területen meglévő fejlesztési 

igényeket? 

2 

Logikus és világos a kapcsolat a 

stratégia, az intézkedések és a 

SWOT analízis között 

 

A prioritások és a 

célkitűzések alapján 

releváns-e a stratégia? 

2 

Prioritásoknak megfelelően 

strukturált stratégia, a 

prioritásokhoz tartoznak célok, 

intézkedések, indikátorok 

 

A cselekvési terv összefüggő, 

egységes? 
2 

A cselekvési terv a tevékenységek 

kidolgozott listája, amelyek 

mindegyikét leírja nagy vonalakban 

 

A költségvetés az egyes 

tevékenységek között 

logikusan oszlik meg, reagál 

a stratégiára? 

1 

A költségvetés a programban a 

vonatkozó fejezetekre lebontva 

jelenik meg 

 

Rendelkezésre állnak-e a 

pénzügyi források, hogy a 

cselekvési tervet végrehajtsák 

(azaz megvalósítható-?)? 

1 
A pénzügyi forrásokat a fő 

tevékenységekre megbecsülték 

 

A stratégia kiegészít-e a 

területre vonatkozó egyéb 

beavatkozást, különösen más 

fejlesztési stratégiát? 

1 

A stratégia figyelembe veszi az 

egyéb beavatkozásokat (ezek 

felsorolása, felmérése és 

relevanciája megtalálható) 

 

Mi a kapcsolat a többi 

partnerséggel? Vannak-e 

olyan módszerek, vagy 

koordinációs rendszerek, 

amelyek biztosítják a 

területen beavatkozó más 

alapokkal a szinregiát? 

1 

A többi, kapcsolódó partnerséget 

azonosítja, feltérképezi. 

 

Kialakították az egyes rendszerek 

összehangolását (pl: rendszeres 

találkozók más HACS-okkal) 
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Melyek a partnerség és a 

vezető partner tapasztalatai 

és kapacitásai adminisztratív 

és pénzügyi menedzsment 

tekintetében? 

2 

A vezető partner rendelkezik 

korábbi gyakorlattal helyi 

fejlesztési partnerségek 

működtetésében. 

 

A vezető partner megnevezett és 

kijelölt munkatársat az 

adminisztratív és pénzügyi 

menedzsment szervezésére. 

 

A partnerség tükrözi-e a 

stratégiában megfogalmazott 

prioritásokat, különösen a 

több KSK alap által 

finanszírozottak esetekben? 

 

A partnerek száma és eredete 

 

Lefedett szakterület 

 

Van-e megfelelő kapacitás a 

térség animációjára? 
1 

Az aktivációs tevékenységre 

elkülönítettek forrást 

 

Világosak és átláthatóak-e a 

működési és döntéshozatali 

eljárások? 

2 A vezetési struktúra ismertetése 

 

A terület kellőképpen 

összhangban van-e a 

szükséges kritikus tömeggel? 

1 

A terület mérete 

négyzetkilométerben és a lakosság 

száma, földrajzi adottságok és 

koherencia 
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5. MELLÉKLET – A CLLD ÉS AZ ETE 

 

A Közös Rendelkezések 28. cikkelye alapján elmondható, hogy a CLLD-t az ERFA határon átnyúló 

programjaiból is lehet támogatni, azzal a feltétellel, hogy a helyi akciócsoport legalább két ország 

képviselőiből álljon, melyek közül egyik uniós tagállam legyen (ETE 9. cikk). Az is fontos, hogy a 

Helyi Akciócsoportok tükrözzék a határon átnyúló dimenziót a lefedett nyelvek tekintetében. Meg 

kell jegyezni, hogy az Európai Területi Együttműködési programok kizárólag ERFA forrásból 

támogathatóak. 

 

Az ETE keretében támogatható műveleteket a monitoring bizottság választja ki. A 

kedvezményezettek általában együttműködnek a műveletek kidolgozásban, végrehajtásban, 

személyi és pénzügyi kérdéseiben, amelynek határon átnyúló hatással kell bírnia. A két vagy több 

kedvezményezett részvételével megvalósuló műveletek esetében meg kell nevezni egy vezető 

partnert, aki felelős a művelet megvalósításáért és a kedvezményezettek kiadásainak igazolásáért, 

amennyiben ezt nem az irányító hatóság végzi. Az Európai Területi Együttműködés programban a 

kiadások elszámolhatóságára vonatkozó konkrét szabályokat a Bizottság határozza meg azt 

követően, hogy a programra vonatkozó elszámolhatósági szabályokat megállapította monitoring 

bizottság (ETE 17. cikk). A helyi fejlesztési strtaégiák működési és szervezési, animációs költségei 

vonatkozásában az Európai Területi Együttműködés 18. cikke a határon átnyúló műveletre 

lehetőséget ad személyi jellegű költségkeretre, mely a közvetlen költségek maximum 15%-a lehet. 

 

A tárfinanszírozás mértéke az Európai Területi Együttműködés operatív programok egyes prioritás 

tengelyei esetében nem haladhatja meg a 75%-ot. 
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6. MELLÉKLET – ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT BETŰSZAVAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK A 

KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉSEKNÉL (CLLD) 

 

CLLD Közösségvezérelt helyi fejlesztés 

CPR Közös Rendelkezések (ernyőrendelet) 

CSF Közös Stratégiai Keret (KSK) 

DG AGRI Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 

DG EMPL Foglalkoztatás, Szociális ügyek, Társadalmi befogadás Főigazgatóság 

DG MARE Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság 

DG REGIO Regionális és Vámpolitikai Főigazgatóság 

EC Európai Bizottság (EB) 

EAFRD Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

EFF Európai Halászati Alap (EHA) 

EMFF Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 

ENRD Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) 

ERDF Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 

ESF Európai Szociális Alap (ESZA) 

ESI Funds Európai Strukturális és Beruházási Alapok (ESBA) 

ETC Európai Területi Együttműködés (ETE) 

FARNET Európai Halászati Területek Hálózata 

FLAG Halászati Helyi Akciócsoport 

IB Közreműködő Szervezet (KSZ) 

ITI Integrált Területi Beruházás (ITI) 

LAG Helyi Akciócsoport (HACS) 

LDS Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 

LEADER Liaisons entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 

MA Irányító Hatóság (IH) 

MS Tagállam 

PA Partnerségi Megállapodás (PM) 


