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Lépések - 1 

• Kompetencia és képzési igény felmérés 

• Helyi Fejlesztési Stratégia sablon és útmutató 

• A HFS tervezést, a sablon használatát segítő 
fórum 

• Tervezést támogató TEIR alkalmazás 



HFS tartalom 
A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia legalább a következő elemeket tartalmazza: 
• a) a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása; 
• b) a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése, beleértve SWOT-ot; 
• c) a stratégia és célkitűzései leírása, a stratégia integrált és innovatív jellemzőinek leírása és a 

célkitűzések hierarchiája, beleértve a kimenetek vagy eredmények mérhető célértékeit. A 
stratégia összhangban van valamennyi részt vevő ESB-alap releváns programjaival; 

• d) a stratégia kidolgozásába történő közösségi bevonás folyamatának leírása; 
• e) egy cselekvési terv, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az 

intézkedések meghatározása; 
• f) a stratégia irányítási és monitoring-intézkedéseinek leírása, amely bemutatja, hogyan képes 

a helyi akciócsoport végrehajtani a stratégiát, valamint az értékelésre vonatkozó konkrét 
intézkedések leírása; 

• g) a stratégia pénzügyi terve, beleértve az egyes érintett ESB- alapokból tervezett 
forráselosztást. 



TEIR tervezést támogató alkalmazás 



Lépések - 2 

• A HFS-ek előértékelése 

• Szóbeli konzultációs lehetőség biztosítása 

• GYIK 



Ütemezés 
Augustus Szeptember Október 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kompetencia és képzési szükséglet felmérés                                             

HFS sablon és útmutató                                             

TEIR modul                                             

HFS tervezést, sablon használatát segítő fórumok                                             

HFS-e előértékelése                                             

Konzultációs lehetőségek                                             



Források  
• LEADER Tool-Kit  https://enrd.ec.europa.eu/en/leader/leader-tool-kit  

• Iránymutatás a közösségvezérelt helyi fejlesztésről helyi szereplők számára  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/gui
dance_clld_local_actors_hu.pdf  

• LEADER 2014-220, Javaslatok a felkészüléshez (MTA – MNVH Vidékkutatás) 

• Elfogadott OP-k: 
http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_pr
ogramok_2014_20  

• Benyújtott VP: 
http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_e
gyeztetese  
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