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A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és
megvalósítása
VP6-19.3.1-17
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 27. napjától 2019. június 27.
napjáig van lehetőség.

A felhívás célja:
A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és
fejlesztési lehetőségeivel összefüggésben, valamint a helyi szereplők térségeken kívüli
kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés modernizálásához szükséges
kompetenciáik megszerzése. A LEADER együttműködésekben különös fontosságú a határon
túli, magyarok lakta vidéki térségek és magyarországi térségek közötti együttműködések
elősegítése és megvalósítása, speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról szóló ismeretek
megosztása. További cél a különböző közös akciók, közösségi életet élénkítő
kezdeményezések, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a
helyi kapacitás és a lokális fejlesztési folyamatok erősítése. Az intézkedés hozzájárul a
LEADER HACS-ok által elkészített stratégiákban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez is.
Az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak
minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek létrejöttéhez az
együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve
eredményeiből minden partner részesül.
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A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 95 -145 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit
tekintve az alábbiak szerint kerül megállapításra:
A támogatás
maximális
összege

1. célterület

2. célterület

65.000 eurónak
megfelelő
forintösszeg

65.000 eurónak
megfelelő
forintösszeg

Maximális támogatási intenzitás
non-profit szervezet, egyházi jogi
személyek, önkormányzatok és azok
társulásai
100%
mikro- és kisvállalkozás, természetes
személy (nem hátrányos területen
megvalósuló fejlesztéseknél)
60%
mikro- és kisvállalkozás, természetes
személy (hátrányos területen
megvalósuló fejlesztéseknél)
65%
100 %

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott
célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.
Támogatást igénylők köre:
1. célterület esetében:
Legalább 2 különböző LEADER HACS területén működő, legalább 3 jogosult által konzorciumi
formában benyújtott projekt, amelyben partner lehet:
Konzorcium vezetőként:
- LEADER HACS egyesület,
Konzorcium tagként:
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel
működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi
személy;
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, telephellyel
rendelkező mikro- és kisvállalkozások;
- az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén állandó lakhellyel
rendelkező természetes személyek;
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- LEADER HACS egyesület.
Valamennyi, a konzorciumban részt vevő tagnak a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően igazolt HACS tagnak kell lennie.
Jelen felhívás 1. célterületének keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag
konzorciumi formában van lehetőség.
2. célterület esetében:
Legalább egy, az IH által elismert Magyarországon székhellyel rendelkező LEADER HACS
egyesület, amely konkrét, a HACS HFS-éhez kapcsolódó együttműködést valósít meg
legalább még egy további, az Európai Unióban székhellyel rendelkező LEADER HACS
szervezettel.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak
akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről
szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
1. és 2. célterület esetében az együttműködő LEADER térségek helyi fejlesztési stratégiájához
kapcsolódóan:
a. tudásátadás: az együttműködő térségek fejlesztési stratégiájához kapcsolódó
speciális tudás, tapasztalat, legjobb gyakorlatok, know-how-k átadása, amelyek
eredményeiből minden résztvevő térség részesül; képzések, oktatási programok
előkészítése és megvalósítása;
b. közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek, közös akciók;
c. közösen működtetett, a térség fejlődését előmozdító együttműködési modellek
kialakítása, már meglévő együttműködési modellek meghonosítása és meglévő
hálózati együttműködésbe való bekapcsolódás;
d. vidéki térségek számára hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési vagy
egyéb együttműködési modellek megismerése, meghonosítása vagy elterjesztése;
e. az együttműködési projekthez kapcsolódó promóciós, és marketing tevékenységek,
valamint a helyi hagyományok ápolásához kapcsolódó tevékenységek;
f. az együttműködésben résztvevők együttműködésen alapuló beruházásai.
A fent leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Mindkét célterület esetében:
a) a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (A tájékoztatással, nyilvánossággal
kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza).
b) beruházási jellegű projekt esetén: az együttműködésben résztvevők
együttműködésen
alapuló
beruházásainak
komplex,
projekt-arányos
akadálymentesítése, amennyiben annak elvégzése kötelező.
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Mindkét célterület esetében:
A LEADER együttműködési projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló tevékenységek:
a) projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek;
b) a közös tevékenységekhez kapcsolódó rendezvény;
c) csak a 2. célterület esetében: tematikus nemzetközi együttműködés kialakítása,
maximum a projekt teljes elszámolható költségének 5%-a értékben.
Kizárólag az 1. célterület estében:
A LEADER együttműködési projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló kis léptékű
beruházások: ingatlanfejlesztés, továbbá eszközbeszerzés.
Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek
nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az
előlegigénylését is) – a természetes személy, mikro- és kisvállalkozás kivételével - az ÁÚF 8.
pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.
Ha a kedvezményezett természetes személy, vagy mikro- és kisvállalkozás, az önerő
rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a projekt
megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott
módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen – záró – kifizetési igénylés
keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében kizárólag a beruházás jellegű
tevékenységhez vehető igénybe azzal, hogy az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg maximális mértéke a beruházási tevékenységre megítélt támogatás
maximum 50 %-a lehet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlet - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül a tervezett
mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetés igénylést kell benyújtani és az előleg folyósításától
számított 3 éven belül az előleggel el kell elszámolni.
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Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete
tartalmazza.
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