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Tisztelt Közgyűlés!
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt
hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében
elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében
létrejövő helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) megalakítására.
A regisztráció célja:
A helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével,
illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő,
elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák
készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre
és összehangoltan képesek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) és
Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) forrásait használni.
Az együttműködésben résztvevők:
• helyi önkormányzat,
• civil szervezetek,
• egyházi jogi személyek,
• vállalkozások,
• lakosság.
A CLLD eszköztől elvárt eredmények:
• helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítása,
• közösség kapacitások fejlesztése és innováció ösztönzése,
• közösségi irányítás elősegítése,
• tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése,
• kezdeményező közösségek létrejötte.
Megvalósítás helyszíne:
A felhívással összhangban a város 150 000 fővel érintett belterülete lehet a megvalósítás helyszíne.
Regisztráció benyújtásával kapcsolatos információk:
1. HACS megalakulása: Első lépés a HACS szervezet megalakítása, illetve Irányító Hatóságnál (a
továbbiakban: IH) történő regisztrációja. Egy legalább 10 tagból álló olyan együttműködést (konzorciumot) szükséges létrehozni, amely keretében biztosítható, hogy a helyi társadalmi-gazdasági
érdekek, valamint a köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a
szavazati jogok 49%-ot meghaladó arányát. Ennek megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumi megállapodást köt a határozati javaslat mellékletét képező konzorciumi
partnerekkel, mely melléklet a Közgyűlés üléséig megküldésre kerül.

2. Helyi fejlesztési stratégia (a továbbiakban: HFS) elkészítése, az IH által 2016. május 9-én
közzétett minta szerint, mely stratégia értékelése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében
standard eljárásrendben történik.
A HFS-nek tartalmaznia kell a tervezett helyi felhívásokat, azok főbb tartalmát és támogatható
tevékenységeit, amelyeket feltétlenül meg kíván hirdetni a HACS.

3. HFS végrehajtása: A stratégia végrehajtása támogatási szerződés keretében történik. A HACS
felelős a HFS megvalósításáért. A HACS tagjai is pályázhatnak és jogosultak lehetnek a
támogatásra, azonban a kiválasztás során a döntési folyamatban nem vehet részt az érintett tag.
A HACS a HFS megvalósítása érdekében felhívásokat készít és tesz közzé. A HACS a helyi
felhívásokban köteles meghatározni a támogatásra kerülő kérelmek kiválasztására irányuló
kritériumokat.
A HACS köteles gondoskodni a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során a
megjelentetésre kerülő helyi felhívásokra érkezett támogatási kérelmek kiválasztásáról és
rangsorolásáról. Ennek érdekében köteles:
• a helyi felhívásokra beérkező kérelmeket befogadni és értékelni,
• helyi bíráló bizottságot működtetni,
• a végrehajtást ellenőrizni és koordinálni.
A maximálisan elnyerhető 1 500 millió Ft támogatási összeg az alábbi megbontás szerint
használható fel:
A felhívás szerint a helyi közösségi stratégia forrásai 2:1 arányban használják az ERFA és ESZA
forrásokat. Az ERFA-ESZA aránynak HFS szintjén kell teljesülnie, nem elvárás a projektenként
történő betartás. Az előkészítési (maximum 5%) és HACS szervezet működéséhez kapcsolódó
költségek (maximum 15%) az ERFA keret terhére számolhatóak el. ESZA forrás felhasználása
33%-ban, azaz 495 millió Ft összegben, az ERFA forrás előkészítésre és működésre 20%-ban, azaz
300 millió Ft összegben, az ERFA forrás infrastrukturális fejlesztésekre 47%-ban, azaz 705 millió
Ft összegben van lehetőség.
A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje: 2016. május 31.
Támogatás mértéke, összege: minimum 250 millió Ft, maximum 1 500 millió Ft vissza nem
térítendő támogatás. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Jelen pályázat keretében az elnyerni kívánt támogatás összege 1 500 millió Ft.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7. pontja,
valamint 107. §-a alapján,
1./ úgy dönt, hogy regisztrációs kérelmet nyújt be a TOP 7. prioritási tengelye keretében elérhető
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítása érdekében létrejövő helyi
akciócsoportok megalakítására.
2./ Felkéri az Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a regisztrációs kérelem határidőben történő
elkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a regisztrációs kérelem,
valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírásra.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: a regisztrációs kérelem határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: a Polgármesteri
Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester
3./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel konzorciumi megállapodást köt a határozati javaslat
mellékletét képező konzorciumi partnerekkel.
4./ Felkéri az Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a konzorciumi megállapodás határidőben
történő elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: a konzorciumi megállapodás határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. május 19.

Dr. Papp László
polgármester

