
Az Európai Bizottság által elfogadásra került Vidékfejlesztési 

Program (továbbiakban: VP) 2.3-as verziójának rendelkezése az 

lránvító hatósáa. a He/vi Akciócsoportok és a Kitizetési 

Üqvnökséqek működésérő/ és feladatairól. 

A VP teljes szövege az alábbi linken élhető el: 

https://www.palyazat.gov.hu/az europai bizottsag altal elfogadott 

operativ programok 2014 20 

Az IH feladatai: 
. 

• A HACS feladatainak és a vonatkozó prograrnek végrehajtásáért felelős hatóságok meghatározása a 
kőzösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiát illető valarnennyi végrehajtási feladatot illetően, 

• Kézikönyv kidolgozása, szakmai és anyagi támogatás nyújtása a HACS-ok számára a közösségi 
tervezéshez, a HFS-ek megfelelő kidolgozásához, a végrehajtás során a jó minőségű HFS
monitoring munka ellátásához, 

• A HFS-ek értékelése és döntéshozatal a megvalósítás forrásának biztosításáról, szükség szerint a 
nem megfelelő minőségben benyújtott HFS-tervezetek továbbfejlesztéséhez további szakmai 
segítségnyújtás biztosítása, 

• Biztosítja és támogatja a HACS-ok munkaszervezetének létrehozását, monitoring-vizsgálatát és 
minőségbiztosítását, 

• módszertani és a jogi környezethez való illeszkedés szempontjából szabálycssági útmutatás nyújtása 
a HFS-ek alapján meghirdetendő pályázati konstrukciókboz, 
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• A KÜ-gel a HACS-ok működési hatékonyságának és szabályosságánakjavítása érdekében 
mínőségbiztosítási és monitoríng programot dolgoz ki és működtet: továbbképzés legalább évente 3 
nap a döntéshozók és a vezető munkaszervezeti dolgozók részére, minőségbiztosítási és monitoríng
vizsgálat és látogatás legalább kétévente minden HA CS-nál. 

• Dönt a nemzeti és nemzetközi együttműködési projektek támogatásáról, ennek érdekében biztosítja a 
folyamatosan nyitva álló pályázati rendszert, melynek feltételeit és működési kereteit a 
1305/2013/EU rendelet 44. cikk 3. 4. pontjában foglalt módon legkésőbb 2016. június 30-ig 
kialakí~a. 

• A LEADER Intézkedéssei kapcsolatos feladatok ellátásában az IH a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat keretén belül támogató egység (support unit) funkció! hoz létre és működtet. 

A HACS feladatai: 

• A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve a projektirányítási 
képességeik fejlesztését is, 

• a pályázatok kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiával, 
e műveleteknek az adott stratégiai és célkitüzések és célértékek eléréséhez való hozzájárulásuk 
révén, 

• a hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok 
kidolgozása a pályázatok kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlensége!, a holtteher 
vagy helyettesítő hatást, ugyanakkor biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok 
legalább 50%-át állami vagy önkormányzati költségvetési gazdálkodó szervnek nem minösülő 
partnerek adják. Írásos kiválasztási eljárás nem folytatható. 

• a pályázatok kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által összhang 
biztosítása a közösségvezérelt fejlesztési stratégiával, valamint a támogatás szükségességének (a 
pályázó ennek hiányában nem lenne képes megvalósítani a projektet) mérlegelése,pályázati 
felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a 
kiválasztási kritériumok meghatározását és súlyozását-megfelelő időtartam biztosításával, 

• támogatási kérelmek befogadása és értékelése, 
• pályázatok kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá a jóváhagyás előtt a javaslatok 

benyújtása a KÜ-hez a támogathatóság végső ellenőrzése céljából, 
• a közösségvezérelt HFS és a támogatott müveletek végrehajtásának monitoríngja, és az adott 

stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek- független szereplő általi- végrehajtása. 

A kifizető ügynökség (KÜ) feladatai: 

• annak érdekében, hogy a támogatott projektek technikailag (adminisztratív szempontból) megfelelő 
legyen: általános tanácsadás és segítségnyújtás a HACS-ok számára a HFS megvalósítására alkalmas 
pályázatok technikai kialakításában, 

• a HACS kérésére eseti szakértő tanácsadás a támogatásra benyújtott pályázatok előzetes 
megfelelőség vizsgálatában, 

• a HACS döntéshozó szerve által támogatásra kiválasztott pályázatok vonatkozásában formai 
(adminisztratív) megfelelősség vizsgálat, majd támogatásijogviszonyt magában foglaló határozat, 
okirat vagy szerződés elkészítése, 

• kitizetési kérelmek kezelése, kiflzetéshez kapcsolódó adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása. Az ellenőrzés lefolytatásába a HACS bevonható. 

• közreműködik a mínőségbiztosítási és monitoríng program kidolgozásában. 
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