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HFS módosítása 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtására nyitva álló időszakban 2020. december 31-ig van 

lehetőség a források lekötésére. 

 

Sajnálatos módon az ígért egyszerűsítés a Vidékfejlesztési Program LEADER alprogramjában nem jelent 

meg, illetve a megvalósítási folyamat során több olyan egyéb Operatív Program intézkedés is jelent meg, 

melyek sokkal könnyebben és nagyobb összegben voltak hozzáférhetők az ügyfelek számára. 

Igya a kiadott TOP és EFOP források teljesen lekötötték a pályázók kapacitását. 

Ezt tetézte a megjelent Magyar Falu program, mely tartalmában teljes átfedést mutat a P vidékfejlesztési 

céljaival összehasonlíthatatlanul egyszerűbb forráslehívási eljárással. 

 

Ezen okok alapján a források releváns lekötése nagy kihívás elé állítja a teljes LEADER programot. 

Bízunk azonban abban, hogy a HFS folyamatos igényekhez történő alakításával lehetővé tudjuk tenni, 

hogy az év végéig minden forrás, még a visszacsorgók is megvalósítóra találjanak. 

 

Jelenleg 2 lezárt pályázati felhívásunk van, kettő pedig folyamatban. 

A Közgyűlés döntött három újabb felhívás megjelentetéséről. 

Ezeknek a tartalmi módosítása azonban gyors döntéseket igényel annak érdekében, hogy a felhívások a 

HACS hibájából ne késlekedjenek. 

 

Jelenleg hónapok óta a megjelentetésekre és a visszacsorgó források ismételt megjelenésére várunk, 

illetve információink szerint az árfolyam korrekció miatt ismételten várható egy kisebb összegű fejlesztési 

forrás megítélése. 

 

2017-ben a Közgyűlés az elnök és a munkaszervezet vezető hatáskörébe utalta a HFS és Felhívások 

jóváhagyott egyeztetését és szükség szerinti módosítását. 

 

Az Irányító Hatóság időközben átalakult, ezért kérjük, hogy a korábbi határozatot aktualizálja a közgyűlés 

és adjon felhatalmazást a szakmai egyeztetések és módosítások megtételére. 

 

Határozati javaslat: 

 

…/2020 (05.28) sz. Közgyűlési határozata  

1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítására fordítható fejlesztési 

összeg sikeres felhasználása érdekében a megjelenő új Felhívásokról az egyesület elnöke, és a 

munkaszervezet vezető szakmai egyeztetéseket folytasson az Irányító Hatósággal. 2. A Közgyűlés 

felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy a munkaszervezet vezető szakmai javaslataira alapozva a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiát elnöki határozattal módosítsa.  
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3. A Közgyűlés felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy kiegészítő forrás érkezése, valamint a fel nem 

használt források visszaérkezése esetén a munkaszervezet vezető szakmai javaslataira alapozva az igények 

figyelembe vételével forrásokat a folyamatban lévő felhívásokra és az új felhívásokra csoportosítsa 

 

Berhida, 2020. 05. 15. 

 

 

Készítette: Kontics Monika Munkaszervezet vezető 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Pergő Margit s.k. 
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