
 

 

Tájékoztatás a 2014-2020. közötti időszakban a LEADER Helyi Akciócsoportok működési és 

animációs tevékenységek elvégzéséhez szükséges elszámolható költségekről 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában részesülő Helyi Akciócsoportok 

a VP6-19.1.1-15 azonosító jelű LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása 

elnevezésű felhívás keretében a második mérföldkő teljesítését - így a projekt fizikai befejezését - a 

végleges Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése és annak Közgyűlés általi elfogadása jelenti. 

Azon LEADER Helyi Akciócsoportok, amelyek Helyi fejlesztési stratégiája az Irányító Hatóság általi 

jóváhagyást megkapja, a VP6-19.4.1-16 azonosító jelű LEADER – Működési és animációs költségek 

támogatása elnevezésű felhívás igénybe vételére is jogosulttá válnak, a Vidékfejlesztési Programban 

rögzített módon.  

A VP6-19.4.1-16 azonosító jelű LEADER – Működési és animációs költségek támogatása elnevezésű 

felhívás keretében a LEADER Helyi Akciócsoportok működési és animációs tevékenységeihez 

kapcsolódóan a 1303/2013/EU Rendelet 34. cikk (3) pontja keretében felsorolt feladatok elvégzése 

szükséges. Ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó költségek a VP6-19.1.1-15 azonosító jelű LEADER – 

Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása elnevezésű felhívás keretében elvégzett projekt 

fizikai befejezésének időpontjától, azaz a Közgyűlés általi végleges Helyi Fejlesztési Stratégia 

elfogadásától számolhatók el. A 1303/2013/EU Rendeletben szabályozott tevékenységek elvégzése 

érdekében kérjük, hogy a LEADER Helyi Akciócsoport hozzon létre munkaszervezetet, a 

munkaszervezetnek helyet adó iroda (minimum egy helyiségből álló, internettel, (mobil)telefonnal 

ellátott, munkaállomással rendelkező iroda), és szervezetenként a munkaszervezet-vezető mellett 

minimum egy fő alkalmazása legyen biztosított. Kérjük, hogy amennyiben munkaszervezet-vezető 

nem került kijelölésre, kiválasztásáról haladéktalanul gondoskodjanak. Az egyes LEADER Helyi 

Akciócsoportok által a 2016-2020. közötti időszakban felhasználható, alintézkedésekhez kapcsolódó 

forráskeretekről az 1. melléklet ad tájékoztatást. 

A működési és animációs költségeket időarányosan szükséges megosztani. A vonatkozó 

forráskeretet a Helyi Fejlesztési Stratégia Közgyűlés általi elfogadásának napjától 2020. december 

31-ig lehet beosztani. Az egy hónapra eső működési és animációs forrást a teljes forráskeret és a 

hónapok számának hányadosával kaphatja meg a szervezet. 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 71. § (9) bekezdés b) pontja szerint az Irányító Hatóság 

„támogatási szerződést köt a munkaszervezeti funkciót ellátó szervezettel a közösségvezérelt HFS 

megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, továbbá a 

program-monitoring feladatok ellátásának költségeire.” A működési és animációs tevékenységek 

ellátási biztosításának módját a hivatkozott okirat határozza meg, az 1303/2013/EU Rendelet (12. 

17.) előírásainak megfelelően. 

 

 



 

 

 

Amennyiben a tevékenységek elszámolhatóságával kapcsolatban kérdésük merül fel, kérjük, hogy 

szíveskedjenek az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító Hatóságához fordulni. 

 

 


