
            

 
 

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület 

Székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.  

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 20. 1. emelet 

 

Emlékeztető 

 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálata, a Leader III. 

pályázati kör megnyitásának folyamata 
 

 

időpontja: 2013. március 27. szerda 17 óra, 

helyszíne: Őcsény, IKSZT-Közösségi Ház (Őcsény, Perczel u. 1.) 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint. 

 

A tájékoztató fórumon az alábbi információk hangzottak el:  

 

 Felülvizsgálat szükségszerűsége  

  változások 

  HVS végrehajtásának előrehaladása 

  Leader terv szükség szerinti átdolgozása, aktualizálása  Leader intézkedési terv 

  Tk3 projektkiválasztása – Leader HACS által elkészített és felülvizsgált HVS alapján 

– döntéseknek HVS-ből levezethetőnek kell lenniük 

 

 HVS felülvizsgálat menete  

 

 Felülvizsgálat feladata  

 HVS-ek jelenlegi struktúrájukban tartalmazzák mindazon információkat, adatokat, 

elemzéseket és az ezekre épülő cél- és intézkedésrendszert, melyre a jelenlegi HVS 

felülvizsgálatot alapozni lehet 

  feladat:  

 tartalom újragondolása 

 célkitűzések megfelelősége  intézkedések pontosítása  
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 A korábbi struktúrában az intézkedések alá bontott célterületek megszűnnek  az 

intézkedéseken keresztül megfogalmazott keretek határozzák meg az ügyfelek 

számára a pályázható tevékenységeket, területeket 

 LEADER rendelet + HVS LEADER intézkedési terv  

 HVS-ek felépítése  

 I. Vezetői összefoglaló 

 

HVS jövőképe- főbb célkitűzések- HVS felülvizsgálat célja- nyilvánossági intézkedések- 

felülvizsgálat során elfogadott módosítások 

 II. Helyzetelemzés 

Terület bemutatása – általános, környezeti, demog-ráfiai, gazdasági, társadalmi szempontból 

HACS és helyi partnerség – LEADER megvalósítás során elért eredmények – felülvizsgálat 

indokoltsága – SWOT elemzés 

 HVS-ek felépítése / 2.  

 III. HVS jövőképe – általános célrendszer 

HVS kapcsolódása a térség szükségleteihez - HVS fő célkitűzései – HVS intézkedései – 

HVS-ben megjelenő környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok –  

 Környezeti szempontok  

 Természetmegőrző vidékfejlesztés 

 Ökologikus vidékfejlesztés 

 Szennyezés megelőzés, minimalizálás 

 Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása 

 Dematerializáció  

 Újrahasznosítás 

 Takarékosság a kimerülő készletekkel 

 Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal 

 Ágazati integráció  

 Gazdasági szempontok  

 Prosperáló vidéki gazdaság 

 Integrált termékpolitika 
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 Decentralizált vidékfejlesztés 

 „Termelj helyben, fogyassz helyben” 

 „Dolgozz helyben” 

 Minőségi termékek, innováció 

 Diverzifikált vidéki termékkínálat 

 Térségen belüli termelési együttműködések 

 Társadalmi szempontok  

 Helyi ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősségvállalás 

 Társadalmi méltányosság 

 Tudásalapú vidékfejlesztés 

 Társadalmi kohézió 

 Szolidaritás, területi kohézió 

 Nemzedékek közötti igazságosság és társa-dalmi esélyegyenlőség 

 Társadalmi részvétel  

 HVS-ek felépítése / 3.  

 HVS-ben felírt HPME-k felosztása 

1. Forrásallokációban Leader forrással párosított 

2. Forrással nem párosított – egyéb 

 

HVS intézkedéseket be kell sorolni az ÚMVP intézkedések alá: 

  versenyképesség (411) 

  környezetgazdálkodás (412) 

  életminőség javító (413)  

 HVS-ek felépítése / 4.  

 HVS-sel kapcsolatos intézkedések 

 

Nyilvánossági intézkedések – projektötlet-gyűjtés – HVS végrehajtása 

HVS mellékletek 

1. HVS LEADER TERV – pü. táblák, forrásallo-káció, térképek, táblázatok, 

fenntarthatósági alapelvek 
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2. LEADER INTÉZKEDÉSI TERV  

 LEADER Intézkedési Terv  

 1. LEADER Intézkedési Terv 

 2. Projekt adatlap – HBB-hez benyújtandó 

 

HACS IH által előírt minimum tartalmi elemek alkalmazása mellett önállóan készíti 

Projektadatlapon kell elvégezni a projektbesorolását: 

I. ÚMVP intézkedés 

II. Gazdaság- vagy szolgáltatásfejlesztés 

III. Vállalkozási vagy közösségi fejlesztés  

 3. Kitöltési útmutató 

 LEADER Intézkedési Terv/2.  

 Kapcsolódó HVS célkitűzés – Intézkedés meg-nevezése- projekt besorolása – igénybe 

vehető minimális/maximális támogatási összeg – ügyfél-kör – támogatható települések 

köre – támogatási kritériumok –csatolandó dokumentumok 

 FORRÁSALLOKÁCIÓ  

 Legfontosabb szabály: IV. tengelyes forrás-keretből 45 %-ot gazdaságfejlesztésre kell 

fordítani 

 Rendelkezésre álló források: 

Összes forrás: 336 051 0625 Ft / 1 149 681 € 

GF-re fordítandó: 195 592 487 Ft / 669 150 € 

SZF-re fordítandó: 140 459 137 Ft / 480 531 €  

 

 Pár szó a LEADER rendeletről  

MÉG NEM ELFOGADOTT – tervezet 

 Döntés helyben – MVH csak formailag ellenőriz, mivel nincsenek értékelési szempontok 

 Folyamatos benyújtás – FIFO elv 

  jogcím szerinti kötöttségek megszűnnek 

 Teljes komplexitás 

  LEADER rendelet szerinti intézkedések: program szerinti – fejlesztés típusa szerinti  
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 Meghatározza ügyfélkört és intenzitást 

  Közösségi célú fejlesztés 

 Ügyfelek: Leader HACS illetékességi területén 

önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás 

nonprofit szervezet 

egyház 

  Összes elszámolható kiadás 100 % 

 

  Vállalkozási célú fejlesztés 

Leader HACS településen 

 Ügyfelek: 

induló v. működő mikro, kkv 

természetes személy – e.v. 

Őstermelő – helyi termék 

Összes elszámolható kiadás 60/65 % 

 Támogatható tevékenységek  

 Építés 

 Gépbeszerzés 

 Eszközbeszerzés 

 Rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 Képzés előkészítése és megvalósítása 

 Tanulmánykészítés 

 Marketing 

 Szolgáltatások beszerzése 

Komplexitás – tevékenységek kombinálhatók 

 

 

Szekszárd, 2013.03.27. 
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      Hodoba Tímea 

      projektmenedzser 


