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Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási
tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)
megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.
A HACS-okat a városon belül működő civil szervezetek és egyházi jogi személyek,
vállalkozások és a közszféra alkothatják úgy, hogy egyetlen szféra képviselete sem haladhatja
meg a 49%-ot.
A HACS alakításának feltételeit a 1303/2013/EU Rendelet (továbbiakban: EU Rendelet) 34.
cikke szabályozza. Az EU Rendelet 34. és 35. cikke az előterjesztés 1. számú mellékletét
képezi.
A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a
helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és
tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult
helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket,
amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását
és elterjesztését szolgálják.
A CLLD keretében létrejött helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP
7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret
biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságuk
fokozására. A regisztráltak számára lehetőség nyílik a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva elnevezésű pályázati felhívásra támogatási igényt benyújtani.
Várpalota tekintetében az elnyerhető támogatási összeg, mely a Helyi Fejlesztési Stratégia
megvalósulását szolgálja, 800 millió Ft lehet.
A Helyi Akciócsoport megalakításának szándékát 2016. május 31-ig szükséges jelezni a
megjelent felhívás alapján: https://www.palyazat.gov.hu/top-clld-regisztrcis-felhvs-1, ezért
indokolt az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása.
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület megkereste önkormányzatunkat,
hogy segítséget nyújtson a CLLD programban való részvételben.
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület a LEADER programon belül 2008
óta dolgozik Helyi Akciócsoportként, 82 tagja, 22 települést képvisel az egyesületben.

Jelentős szakmai tapasztalattal és országos elismertséggel rendelkeznek közösségi alapú helyi
fejlesztések megvalósítása tekintetében. Előzetesen elismert Akciócsoportként jelenleg is a
Vidékfejlesztési Program (VP) keretében megvalósuló LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia
megalkotásán dolgoznak.
A két program (VP-TOP) koherenciája, együttműködése segítheti a stratégiák
megalkotásának sikerét, a CLLD pályázat keretében előnyt jelenthet a kitekintő, a térség
fejlesztési elképzeléseihez illeszkedő stratégiai célok meghatározása. Várpalota számára
előnyt jelent a LEADER programmal való együttműködés, az alkalmazott módszertan
átvétele.
Az Akciócsoport megalakulásának folyamata több helyi egyeztetést, a közös célok és értékek
meghatározását teszi szükségessé, melyhez a Bakony és Balaton KKKE felajánlja
együttműködését Várpalota város közössége részére. Az együttműködési megállapodás
tervezet az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
Az együttműködés keretében szakmai segítséget és mentorálást nyújtanak az Akciócsoport
megalakításához, a közösségi célok megfogalmazásához, az egyéb pályázati tervekhez való
illeszkedés, és lehatárolás biztosításához, segítik a stratégia megalkotását.
Az együttműködés megalapozásához javasolom Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestülete számára, hogy az önkormányzat pártoló tagként lépjen be a Bakony és Balaton
Keleti Kapuja Közhasznú Egyesületbe. 2016-ban a pártoló tagság díja önkormányzatok
számára 30 Ft/fő a lakosságszám arányában.
Az egyesület együttműködve az önkormányzat szakembereivel vállalja, hogy elkészíti a TOP
CLLD regisztrációhoz szükséges anyagokat, közreműködik a fórumok, információs
beszélgetések szervezésében, lebonyolításában.
Várpalota számára kiemelt jelentőségű a CLLD programban való részvétel, hiszen mind a
kulturális, mind a közösségi fejlesztések terén jelentős, hiánypótló programok valósulhatnak
meg, melyeket más forrásból nincs lehetőség támogatni.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!

Várpalota, 2016. május 24.

Talabér Márta
polgármester
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Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésén a következő
határozatot hozta:
………/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat:
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy

1. részt vesz a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága által meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok
(HACS) megalakítására kiírt regisztrációs eljárásban.
2. A programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása érdekében együttműködik a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel. Az együttműködési
megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. Felkéri továbbá a Polgármestert, az
együttműködési megállapodás aláírására.
3. Pártoló tagként belép a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesületbe,
vállalja a 30 Ft/fő*lakosságszám összegű pártolói tagdíj befizetését, melynek számítási
alapja a KSH 2014-ben kiadott helységnévtára alapján 20.106 fő. A 2016.évi pártolói
tagdíj 603.180 Ft, melynek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.
Határidő: folyamatos
Felelős: Talabér Márta polgármester
A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő

V á r p a l o t a , 2016. május 26.
Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1303/2013/EU Rendelet 34-35. cikk

1. sz. melléklet

34. cikk
Helyi akciócsoportok
(1) Helyi akciócsoportok dolgozzák ki és hajtják végre a közösségvezérelt helyi fejlesztési
stratégiákat.
A tagállamok határozzák meg a helyi akciócsoportok szerepét és a vonatkozó programok
végrehajtásáért felelős hatóságokat a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiát érintő
valamennyi végrehajtási feladatot illetően.
(2) A felelős irányító hatóság vagy hatóságok biztosítják, hogy a helyi akciócsoportok vagy
kiválasztanak a csoporton belül egy partnert, aki az igazgatási és pénzügyi kérdésekben a
vezető partner lesz, vagy pedig egy közös jogi szervezetet létrehozva összeállnak.
(3) A helyi akciócsoportok feladatai a következőket tartalmazzák:

a) a helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve
projektirányítási képességeik fejlesztését is;
b) hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív
kritériumok kidolgozása a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az
összeférhetetlenséget, biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább
50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják, és engedélyezik az írásos
kiválasztási eljárás alkalmazását;
c) a műveletek kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési
stratégiával, e műveleteknek az adott stratégiai célkitűzések és célértékek eléréséhez való
hozzájárulásuk szerinti rangsorolása révén;
d) pályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és
közzététele, beleértve a kiválasztási kritériumok meghatározását;
e)

támogatási kérelmek befogadása és értékelése;

f) műveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá – adott esetben – a
jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső
ellenőrzése céljából;
g) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia és a támogatott műveletek végrehajtásának
monitoringja, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek
végrehajtása.
(4) A (3) bekezdés b) pontjának sérelme nélkül a helyi akciócsoport lehet kedvezményezett,
és a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiával összhangban műveleteket hajthat végre.
(5) A helyi akciócsoportoknak a 35. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett
együttműködési tevékenységei esetében az e cikk (3) bekezdésének f) pontjában megállapított
feladatokat a felelős irányító hatóság végezheti.

35. cikk
A közösségvezérelt helyi fejlesztés ESB-alapokból történő támogatása
(1) A közösségvezérelt helyi fejlesztésre szánt, az érintett ESB-alapokból történő támogatás kiterjed:

a) az előkészítő támogatás költségeire, amely magában foglalja a közösségvezérelt helyi
fejlesztési stratégia elkészítését és végrehajtását szolgáló kapacitásfejlesztést, képzést és
hálózatépítést.
Ezek a költségek kiterjedhetnek a következő egy vagy több elemre:
i.
ii.

képzési tevékenységek a helyi érdekeltek számára;
az érintett területre vonatkozó tanulmányok;

iii. a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia kidolgozásával összefüggő költségek,
ideértve a konzultációs költségeket, valamint az érdekelt felekkel a stratégia
elkészítése céljából folytatott konzultációhoz kapcsolódó intézkedések költségeit;
iv. igazgatási költségek (operatív és személyi jellegű költségek) olyan szervezet esetében,
amely az előkészületi szakaszban előkészítő támogatási kérelmet nyújt be;
v.

kisebb kísérleti projektek részére nyújtott támogatás.

Ilyen előkészítő támogatás odaítélhető függetlenül attól, hogy a támogatásban részesülő
helyi akciócsoport által kidolgozott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiát a 33. cikk
(3) bekezdése alapján létrehozott kiválasztási bizottság kiválasztja-e finanszírozásra.
b) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtására;
c) a helyi akciócsoport együttműködési tevékenységeinek előkészítésére és végrehajtására;
d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó
működési költségekre, amelyekbe beletartoznak az operatív költségek, a személyi jellegű
költségek, a képzési költségek, a PR-költségek, a pénzügyi költségek, valamint a
stratégiának a 34. cikk (3) bekezdése g) pontjában említett monitoringjához és értékeléséhez
kapcsolódó költségek;
e) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szervezésére az érdekeltek közötti
információcsere megkönnyítése, a stratégia előmozdítása, valamint a potenciális
kedvezményezettek támogatása érdekében a műveletek kidolgozása és a pályázatok
előkészítése céljából.
(2) A működési költségekhez és a szervezéshez nyújtott, az (1) bekezdés d) és e) pontja
szerinti támogatás nem haladhatja meg a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia teljes
közkiadásainak 25 %-át.

