Módosítások indoklása
Zala Termálvölgye Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport) HFS módosítás tervezet
Az Irányító Hatóság útmutatásai alapján a Zala Termálvölgye Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport)
elkészítette a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) módosítás tervezetében foglalt módosításokhoz
kapcsolódó indoklásokat az alábbiak szerint.
A Zala Termálvölgye Egyesület 2017. május 18-i közgyűlésén módosította utoljára a Helyi Fejlesztési
Stratégiáját. A májusi HFS verzió megtekinthető a honlapunkon:
http://zalatermalvolgye.hu/node/1773
A május óta eltelt időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a HFS-ben.
Módosulások a 7.2 fejezetben (A stratégia célhierarchiája)
•

A specifikus célok táblázatánál az 1. specifikus célhoz („Erősödő együttműködés a térség…”)
rögzítésre került egy plusz eredményindikátor („A támogatásból megvalósított
együttműködési projektek száma - 3 db”). Ez az új eredményindikátor került beillesztésre a
fejezet végén található „Az intézkedések és eredményindikátorok kapcsolódása” elnevezésű
táblázatba is.
o

Indoklás: Az új indikátor a 8. intézkedéshez tartozó pályázati felhívás IH felülvizsgálati
folyamatában került kialakításra.

Módosulások a 6. intézkedésben (Közösségfejlesztési kulcsprojektek)
•

A 2-es pontnál pontosításra került a kapcsolódó specifikus cél megnevezés, beszúrásra került
a „közösségi” szó.
o

•

A 7-es pont kiegészült a „Jogosultsági kritériumok” elnevezésű felsorolással.
o

•

Indoklás: Az októberi IH felülvizsgálat során az IH útmutatás úgy szólt, hogy nincs
lehetőség a 105-ös kormányrendelet szerint kedvezményezett településeket
magasabb támogatási aránnyal preferálni.

A 8.b. pontnál megnövelésre kerülnek a támogatási arányok: a 75% helyett 85%, a 85%
helyett 90% lesz az új arányszám
o

•

Indoklás: A július excel-es adategyeztetésnél az Irányító Hatóság kérte a kapcsolódó
felhívásban ezen rész törlését jogosulatlan előnyre hivatkozással.

A 8.b. pontnál törlésre került a következő szöveg: „valamint a 105/2015. (IV.23) Korm.
rendelet szerint kedvezményezett település”
o

•

Indoklás: Javítás az Irányító Hatóság észrevétele alapján. A felsorolás a kapcsolódó
pályázati felhívás 4.2-es részéből került átemelésre.

A 7-es ponton belül a kiválasztási kritériumok résznél az aprófalukat preferáló kritériumnál
töröltük a Zalaszentgrót város városrészeire vonatkozó részt.
o

•

Indoklás: Javítás az Irányító Hatóság észrevétele alapján.

Indoklás: Az Akciócsoport az IH 2018. február 1-én közzétett döntését ülteti át a
LEADER felhívására. Az IH ugyanezt a módosítást végrehajtotta az
önkormányzatoknak szóló központi VP pályázati kiírásoknál.

A 8.c. pontnál beszúrásra került a következő szöveg: „Minimális támogatás: 1.000.000 Ft”
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o

•

A 10-es kimeneti indikátorok pontnál a támogatott projektek száma (és a kapcsolódó
kedvezményezetti felosztás) sávosan lett meghatározva.
o

•

Indoklás: A júliusi excel-es adategyeztetésnél az Irányító Hatóság kérte minimális
támogatási összeg meghatározását is a felhívásokban (addig nálunk csak felső határ
volt).

Indoklás: Az IIER rögzítő felület „1. Felhívás alapadatok” fülén szükség volt a
támogatott kérelmek várható száma minimális és maximális értékének megadására
külön-külön (addig nálunk nem sáv, hanem egy darab érték volt megadva).

A 10-es kimeneti indikátorok pont kiegészítésre került egy „c” elemmel: „c. Pályázati
felhívásban szereplő projektszintű indikátor: A projekt eredményeképpen elkészült
infrastruktúrával közvetlenül segített helyi lakosok száma a projekt megvalósulását követő 1
év során - 30 fő.”
o

Indoklás: A módosítás a 2017. októberi LEADER pályázati felhívás ellenőrzéskor került
előírásra az IH részéről.

Módosulások a 7. intézkedésben (Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása)
•

A 7-es pont kiegészült a „Jogosultsági kritériumok” elnevezésű felsorolással.
o

•

A 7-es ponton belül az alapelvek résznél beillesztésre került egy új korlátozás: „Egy
településen legfeljebb 2 projekt részesülhet támogatásban és valósulhat meg az
intézkedéshez kapcsolódó pályázati felhívás keretében, kivéve Zalaszentgrót település
esetében. Zalaszentgrót vonatkozásában 1 projekt részesülhet támogatásban. Amennyiben
egy településről több pályázat kerül beküldésre, a több pontszámot elért projekt részesülhet
támogatásban.”
o

•

Indoklás: A módosításra a nemrég módosított IH-HACS együttműködési
megállapodás 4. pont 9-es alpontjának való megfelelés biztosítása érdekében van
szükség: „A HFS megvalósítása érdekében a HACS felelős a projektek kiválasztásáért
és a támogatás összegének rögzítéséért, továbbá a jóváhagyás előtt a javaslatok
benyújtásáért az IH-hoz a támogathatóság jogosultsági ellenőrzése céljából, melynek
során figyelemmel van arra is, hogy az összesített forrásigény nem haladhatja meg a
közösségek hátrányos megkülönböztetéstől mentes és kiegyenlített lehetőségeinek
biztosítása érdekében – az egy településen felhasználható forrás a Program teljes
időtávja alatt nem haladhatja meg a HFS keretösszegének 20%-át.”

A 7-es ponton belül a kötelezettségvállalások résznél az új munkahely vállalására vonatkozó
kötelezettségnél törlésre került a „legkésőbb a harmadik üzleti évtől” kritérium.
o

•

Indoklás: Javítás az Irányító Hatóság észrevétele alapján. A felsorolás a kapcsolódó
pályázati felhívás 4.2-es részéből került átemelésre.

Indoklás: A pályázati felhívás sablonban hivatkozott 272/2014. Korm.rendelet
paragrafus szerint KKV pályázók esetében a fenntartási kötelezettség nem 5, hanem
3 év, így a foglalkoztatási kötelezettség elvárása a 3. évtől irracionálissá vált. A 3.
évtől való foglalkoztatás kötelezettsége a HACS-IH együttműködési megállapodásban
foglaltak alapján is életszerűtlen, hiszen a HACS a HFS megvalósítása kapcsán vállalt
indikátorok teljesítését (így a munkahelyteremtést is) a LEADER projektzáráskor, azaz
2020. december 31-én szükséges, hogy igazolja, emiatt fontos, hogy a helyi pályázók
már a helyi projektek zárásakor produkálják a szükséges plusz foglalkoztatást.

A 7-es ponton belül a kiválasztási kritériumok résznél az aprófalukat preferáló kritériumnál
töröltük a Zalaszentgrót város városrészeire vonatkozó részt.
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o
•

A 8.b. pontnál törlésre került a következő szöveg: „valamint a 105/2015. (IV.23) Korm.
rendelet szerint kedvezményezett település”
o

•

Indoklás: A júliusi excel-es adategyeztetésnél az Irányító Hatóság kérte minimális
támogatási összeg meghatározását is a felhívásokban (addig nálunk csak felső határ
volt).

A 10-es kimeneti indikátorok pontnál a támogatott projektek száma (és a kapcsolódó
kedvezményezetti felosztás) sávosan lett meghatározva.
o

•

Indoklás: Az októberi IH felülvizsgálat során az IH útmutatás úgy szólt, hogy nincs
lehetőség a 105-ös kormányrendelet szerint kedvezményezett településeket
magasabb támogatási aránnyal preferálni.

A 8.c. pontnál beszúrásra került a következő szöveg: „Minimális támogatás: 1.000.000 Ft”
o

•

Indoklás: A július excel-es adategyeztetésnél az Irányító Hatóság kérte a kapcsolódó
felhívásban ezen rész törlését jogosulatlan előnyre hivatkozással.

Indoklás: Az IIER rögzítő felület „1. Felhívás alapadatok” fülén szükség volt a
támogatott kérelmek várható száma minimális és maximális értékének megadására
külön-külön (addig nálunk nem sáv, hanem egy darab érték volt megadva).

A 10-es kimeneti indikátorok pont kiegészítésre került egy „c” elemmel: „c. Pályázati
felhívásban szereplő projektszintű indikátor: Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer
alapján számolva) - 1 fő”
o

Indoklás: A módosítás a 2017. októberi LEADER pályázati felhívás ellenőrzéskor került
előírásra az IH részéről.

Módosulások a 8. intézkedésben (Nyitott Porta hálózati projektek)
•

A 7-es pont kiegészült a „Jogosultsági kritériumok” elnevezésű felsorolással.
o

•

A 8.c. pontnál beszúrásra került a következő szöveg: „Minimális támogatás: 1.000.000 Ft”
o

•

Indoklás: A júliusi excel-es adategyeztetésnél az Irányító Hatóság kérte minimális
támogatási összeg meghatározását is a felhívásokban (addig nálunk csak felső határ
volt).

A 10-es kimeneti indikátorok pontnál a támogatott projektek száma (és a kapcsolódó
kedvezményezetti felosztás) sávosan lett meghatározva.
o

•

Indoklás: Javítás az Irányító Hatóság észrevétele alapján. A felsorolás a kapcsolódó
pályázati felhívás 4.2-es részéből került átemelésre.

Indoklás: Az IIER rögzítő felület „1. Felhívás alapadatok” fülén szükség volt a
támogatott kérelmek várható száma minimális és maximális értékének megadására
külön-külön (addig nálunk nem sáv, hanem egy darab érték volt megadva).

A 10-es kimeneti indikátorok pont kiegészítésre került egy „c” elemmel: „c. Pályázati
felhívásban szereplő projektszintű indikátor: A támogatásból megvalósított projektek száma 1 db”
o

Indoklás: A módosítás a 2017. októberi LEADER pályázati felhívás ellenőrzéskor került
előírásra az IH részéről.

Módosulások a 9. intézkedésben (Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi fejlesztések)
•

A 7-es pont kiegészült a „Jogosultsági kritériumok” elnevezésű felsorolással.
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o
•

A 7-es ponton belül a kiválasztási kritériumok résznél az aprófalukat preferáló kritériumnál
töröltük a Zalaszentgrót város városrészeire vonatkozó részt.
o

•

Indoklás: A júliusi excel-es adategyeztetésnél az Irányító Hatóság kérte minimális
támogatási összeg meghatározását is a felhívásokban (addig nálunk csak felső határ
volt).

A 10-es kimeneti indikátorok pontnál a támogatott projektek száma (és a kapcsolódó
kedvezményezetti felosztás) sávosan lett meghatározva.
o

•

Indoklás: Az októberi IH felülvizsgálat során az IH útmutatás úgy szólt, hogy nincs
lehetőség a 105-ös kormányrendelet szerint kedvezményezett településeket
magasabb támogatási aránnyal preferálni.

A 8.c. pontnál beszúrásra került a következő szöveg: „Minimális támogatás: 500.000 Ft”
o

•

Indoklás: A július excel-es adategyeztetésnél az Irányító Hatóság kérte a kapcsolódó
felhívásban ezen rész törlését jogosulatlan előnyre hivatkozással.

A 8.b. pontnál törlésre került a következő szöveg: „valamint a 105/2015. (IV.23) Korm.
rendelet szerint kedvezményezett település”
o

•

Indoklás: Javítás az Irányító Hatóság észrevétele alapján. A felsorolás a kapcsolódó
pályázati felhívás 4.2-es részéből került átemelésre.

Indoklás: Az IIER rögzítő felület „1. Felhívás alapadatok” fülén szükség volt a
támogatott kérelmek várható száma minimális és maximális értékének megadására
külön-külön (addig nálunk nem sáv, hanem egy darab érték volt megadva).

A 10-es kimeneti indikátorok pont kiegészítésre került egy „c” elemmel: „c. Pályázati
felhívásban szereplő projektszintű indikátor: Nyitott Porta hálózatban taggá váló helyi
szereplők (vállalkozás, őstermelő stb.) száma - 1 db”
o

Indoklás: A módosítás a 2017. októberi LEADER pályázati felhívás ellenőrzéskor került
előírásra az IH részéről.

Módosulások a 8.3 fejezetben (A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei)
•

A 2-es alpontnál a HACS összetételénél módosultak a Zala Termálvölgye Egyesület
elnökségére vonatkozó adatok.
o

Indoklás: Ezek az adatok a 2017. december 12-i közgyűlés keretében megtartott
tisztújítás utáni, aktuális állapot alapján lettek megadva.

Módosulások a 9. fejezetben (Indikatív pénzügyi terv)
•

„A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése” táblázatban a 2017. évre vonatkozó
adat 2018-ra, a 2018. évi adat 2019. évre került átcsoportosításra.
o

Indoklás: Az IH kérésére aktualizáltuk a táblázatot a LEADER program csúszása
alapján.

Zalaszentgrót, 2018. május 4.
Guitprechtné Molnár Erzsébet elnök
Zala Termálvölgye Egyesület
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