83/2008. (VI. 30.) FVM rendelet
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõzetesen elismert
helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következõket rendelem el:
1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõzetesen elismert
helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
"(3) Az elõzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (2) bekezdés szerinti, a jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezeti forma mûködési költségeire fordítható forrásának felhasználása 2013. december 31-ig
arányaiban nem haladhatja meg a jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti forma e rendelet 1. számú
melléklete szerinti források (2) bekezdés szerinti, mûködési költségre fordítható forrással csökkentett összegének
(a továbbiakban: fejlesztési forrás) 2013. december 31-ig felhasznált mértékét. Az IH jogosult a mûködési
költségre fordítható forrás és a fejlesztési forrás felhasználásának arányát évente ellenõrizni, és a nem arányos
felhasználás esetén az elõzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportot az eltérés okáról írásban beszámoltatni.
(4) Az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott forrásokat az elõzetesen elismert vidékfejlesztési
akciócsoport kizárólag az általa lefedett területen található - e rendelet 2. számú mellékletének "leghátrányosabb
helyzetû/elmaradott települések" megnevezésû oszlopában szereplõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekhez
tartozó településekre fordíthatja."
(2) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"(6) A LEADER terv keretein belül megvalósítandó fejlesztések támogatási intenzitásának maximumait az e
rendelet 6. számú mellékletében szereplõ táblázat tartalmazza, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban
meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban."
2. § (1) Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
(2) Az R. e rendelet 3. számú mellékletével megállapított 6. számú melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követõ
harmadik napon hatályát veszti.
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