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A HFS tervezetek továbbfejlesztésének egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatásai és a tervezői válaszok  

 

A HACS neve: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

 

Általános kritériumok 

A HFS kidolgozásának minősége, a dokumentum teljessége 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye1 

A dokumentum teljes 
terjedelme (70 oldal) és 
szerkezete megfelel a 
sablonban előírtaknak. 

megfelel   

Minden fejezet tartalmaz 
kifejtést, kivétel a 8.1/d; 8.3/5; 
8.3/8; 8.5 pontokat, amelyeket 
csak a végleges HFS-hez kell 
kitölteni. 

megfelel   

A szerkezet átlátható, könnyen 
olvasható, az oldalszámozás és 
a táblázat/ábra hivatkozások 
megfelelőek 
 
A dokumentum fejezetei és az 
egyes alpontok az útmutatóban 
leírtaknak megfelelő 
tartalommal lettek kidolgozva 

A HFS egyes fejezetei kiegészítésre, korrekcióra szorulnak. A 
részletes észrevételek alább olvashatók. 

  

1. Kérjük, a vezetői összefoglalót pótolják.   

2. Javasoljuk kiegészíteni a táblázatok, ábrák számozását, illetve 
kérjük a tervezési sablonból megmaradt szövegrészeket 
törölni a végleges dokumentumból. 

  

                                                           
1 Módosítások helye a dokumentumban (fejezet, oldalszám) 
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Az érintettek bevonása a tervezési folyamatba 

A helyi közösség bevonása a tervezési folyamatba 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

A tervezési folyamat nyitott 
(bárki részt vehet) és átlátható 
(jól kommunikált). A bevonást 
célzó tevékenységek 
módszertanilag megfelelőek, 
leírásuk jól részletezett, a 
folyamat eredményei mindenki 
számára elérhetők, nyilvánosak. 
 
A három szektor képviselete 
kiegyensúlyozott a tervezési 
folyamatban. 
 
A térség szempontjából 
jellemző (a helyzetfeltárásban 
említett) hátrányos helyzetű 
vagy valamilyen szempontból 
sérülékeny csoportok bevonása 
a tervezési folyamatba 
bizonyított (kisebbség, 
hátrányos helyzetű emberek, 
nők, fiatalok, idősek stb.) 
 
A közösség hozzájárulása a 
stratégiához jól nyomon 
követhető 

3. A tervezési folyamat lépései, eredményei nehezen nyomon 
követhetők a honlapon. Javasolt a továbbiakban az egyes 
események meghívói mellett a turisztikai tematikus 
munkacsoporthoz hasonlóan az eredmények összegzését is 
közzétenni, beleérte a projekt adatlapok, kérdőívek 
összegzett eredményeit is. 

  

4. Kérjük, hogy (pl mellékletben) mutassa be a az egyes 
tematikus munkacsoportok résztvevőit (név, szektor, 
szakterület). Javasolt továbbá a munkacsoportok 
munkájának HFS-t befolyásoló eredményeit röviden 
összegezni a 2 . fejezetben. 
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A helyzetelemzés minősége 

A térség homogenitása 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

A térség összetartozása, az 
erőforrások kritikus tömegének 
rendelkezésre állása 
bizonyított. 

   

A helyzetfeltárás megalapozottsága és térség-specifikussága 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

A helyzetfeltárás megfelelően 
részletezett, releváns, friss 
adatokon és információkon 
alapul 
 
A helyzetfeltárás elemzi az 
adott térség jellemzőit (térség-
specifikus) 
 
A helyzetfeltárás egyértelműen 
beazonosítja a stratégia 
szempontjából fejlesztés 
középpontjába helyezendő 
célcsoportokat, közösségeket, 
fejlesztési területeket, 
térségeket. 

5. A helyzetfeltárás megalapozó adatok, információk 
helyenként kiegészítésre szorulnak, nem mindig derül ki, 
hogy melyik évre vonatkozó adatokat használnak 

  

6. Kérjük a 7. és a 19. oldalon a járások fejlettségi rangsorát 
leíró mondat átfogalmazást, mert éppen ellentétes 
tendenciákra utal.(de ez csak a fogalmazás miatt 
félreérthető). 
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A HFS építése a korábbi vidékfejlesztési programok tapasztalataira, továbbá a térséget érintő tervezési előzményekre, aktuális programokra, szolgáltatásokra 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

A HACS kielemezte és 
bemutatta a korábbi időszakban 
alkalmazott HVS 
megvalósításának tapasztalatait 
és figyelembe vette a stratégia 
kialakításában. 

 
A vonatkozó fejezet 
beazonosítja a 2014-2020-as 
OP-k és a VP HFS szempontjából 
releváns beavatkozási területeit 
és a helyzetfeltárásra alapozva 
indokolja azok fontosságát. 
 
A vonatkozó fejezet áttekinti a 
HFS tartalmát befolyásoló 
megyei, járási, települési 
szinten megfogalmazott 
fejlesztési 
prioritásokat/beavatkozási 
területeket/jelentős 
projekteket és bemutatja a 
kapcsolatukat a HFS-sel. 
 
A vonatkozó fejezet áttekinti a 
HFS tartalmát befolyásoló, a 
térség gazdasági, környezeti és 
a befogadást támogató 
programokat, szolgáltatásokat 
és bemutatja kapcsolatukat 
(komplementaritás, koherencia) 
a HFS-sel. 

7. Javasolt 4.3 fejezet kiegészítése a HFS tartalmát befolyásoló 
a megye- és járásszékhelyekre elkészült ITS-ek 
áttekintésével, amennyiben azok tartalmaznak olyan 
beavatkozásokat, amely segítheti a HFS céljainak 
megvalósulását. 
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A szükségletek és lehetőségek kapcsolata a helyzetfeltárással 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

A SWOT elemzés az 
útmutatónak megfelelő logika 
szerint készült 
 
A SWOT elemzés 
megállapításait a 
helyzetfeltárás megalapozza, a 
kapcsolat egyértelmű 

8. A lehetőségek többsége jelenlegi megfogalmazásban nem 
külső körülmény, folyamat (amelyre a térségnek nincs vagy 
csekély a ráhatása, de befolyásolja a HFS céljainak 
teljesülését), hanem fejlesztési feladat, intézkedés, esetleg 
már a lehetőségre adható válasz.  (L1-3,5,8-9). A Veszélyek 
oszlop állításainak jelentős része belső gyengeség (V1,4,5-
6). Javasoljuk az adott részek felülvizsgálatát az 
Útmutatónak megfelelően. 

  

9. A SWOT analízis stratégiai irányokat meghatározó elemzése 
hiányzik, kérjük az Útmutató szerinti elkészítését. 

  

A fejlesztési szükségletek 
definiálása az útmutatónak 
megfelelő logika szerint készült 
 
A fejlesztési szükségletek 
megállapításait a 
helyzetfeltárás és a SWOT is 
megalapozza 

10. 4.5 fejezet ugyan beazonosít szükségleteket, de javasoljuk, 
hogy az Útmutató szerint a SWOT részeként azonosítsanak 
be fejlesztési irányokat, ez a fejezet pedig a legfontosabb 
hiányosságokat azonosítsa, amelyeknek a fejlesztése 
szükséges a stratégiai irány megvalósításához.  

  

 

A stratégia és a cselekvési terv minősége 

A stratégia beavatkozási logikája 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

 
A célok meghatározása 
módszertanilag megfelel az 
útmutatóban foglaltaknak (a 
célok száma a 
megvalósíthatóság határán 
belül van; a célok tartalma 

11. A 7.2 fejezetben a specifikus célok száma túl sok, javasoljuk 
átgondolni a specifikus célok megfogalmazását, és 
maximum 4-5 célt kijelölni. (Javasoljuk, hogy fontolják meg 
a 4-5, illetve a 6-8 specifikus célok összevonását.) 

  

12. A célok szöveges indoklását javasoljuk azzal kiegészíteni, 
hogy miért ezeket a célokat választották, vagyis azt, hogy 
hogyan kapcsolódnak a választott célok a helyzetfeltárás, 
SWOT és a szükségletfeltárás megállapításaihoz. Az egyes 
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egyértelmű; a célok hierarchiája 
megfelelő)  
 
A tervezett forrás összhangban 
van a kitűzött célokkal  
 
A stratégia céljai megfelelően 
alátámasztottak, indokoltak: a 
térség szükségleteire és 
lehetőségeire reflektálnak a 
gyengeségek és veszélyek 
figyelembe vételével  
 
A tervezett intézkedések 
összhangban vannak a kitűzött 
célokkal, egyértelmű a 
kapcsolat a célok és az 
intézkedések között.  
 
A célindikátorok alkalmasak a 
célok teljesülésének mérésére. 
A célértékek reálisak és 
mérhetők (megfelelnek a 
SMART elveknek). 

célok indoklásánál utaljanak arra, hogy mi a cél 
megvalósításának fő forrása (csak a LEADER intézkedés, 
illetve a VP vagy más OP 

13. Javasolt az eredménymutatók számának csökkentése és 
olyan mutatók mérése, amelyhez nagy valószínűséggel 
gyűjthető mérhető információ. Az eredménymutatók egy 
része inkább hatás mutató (pl a térség vagy termékkör 
ismertségének növekedése), amely nehezen mérhető 
(drága), törlése javasolt.. 

  

14. Javasolt célérték oszlopba az előző oszlopban 
meghatározott mutató becsült célértékét és a 
mértékegységet szerepeltetni.  

  

A stratégia intézkedéseinek kidolgozottsága, realitása, megvalósíthatósága 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

 
 
Az intézkedések reálisak, 
megalapozottak és 
megvalósíthatók  
 
Az intézkedések indoklása épít a 
helyzetfeltárás, a SWOT és a 

15. Az intézkedések indoklásánál a jobb átláthatóság 
érdekében javasoljuk a specifikus célok kiírását a felsorolás 
helyett. 

  

16. Az intézkedések indoklásánál a SWOT-ra utaló számok 
felsorolása mellett kérjük, röviden fejtsék ki  az indoklást, 
alátámasztást, itt szükséges tartalmilag visszautalni 
nemcsak a SWOT megállapításaira, hanem a 
helyzetfeltárásra és a szükségletek megállapításaira is.  
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szükségetek megállapításaira, a 
kapcsolat egyértelmű. 
 
A támogatható tevékenység 
területek és a jogosultak köre 
egyértelműen definiált 
(megvalósítható, a felhívásokba 
átemelhető) és a célok 
megvalósulását szolgálja.  
 
A kiválasztási kritériumok 
módszertanilag megfelelőek és 
a célok megvalósulását 
szolgálják 
 
A támogatási arányok 
indokoltak és megfelelnek a VP-
ben és az útmutatóban 
megfogalmazott szempontnak  
 
A kimeneti indikátorok 
tartalmazzák a kötelezően 
alkalmazandó indikátorokat, a 
célértékek arányban állnak az 
intézkedésre allokált 
forráskerettel 
 
Az nemzetközi és térségek 
közötti együttműködések 
tervezett tématerületei jól 
definiáltak, megalapozottak és 
konkrét közös eredmények 
elérését teszik lehetővé  
 

17. A jelenleg hatályos Vidékfejlesztési Program szerint a 
LEADER jogcím keretében csak mikrovállalkozás 
támogatható (kis és középvállalkozás nem). (1., 2., 3.,  
intézkedés).  Amennyiben szűkítést tervez (pl. az 1. 
intézkedésnél csak a térségben székhellyel rendelkező 
civilek jogosultak pályázni), azt az intézkedés más 
pontjánál, a jogosultsági kritériumok között célszerű 
megfogalmazni. 

  

18. A kiválasztási kritériumok között több esetben nem 
dönthető el, hogy jogosultsági vagy kiválasztási jellegű az 
adott kritérium, illetve egyértelmeűen jogosultsági 
kritérium szerepel a kiválasztásiak között. A kiválasztási 
kritériumok pontban javasoljuk külön alpontban 
szerepeltetni a jogosultsági kritériumokat (a támogatás 
feltétele), a kötelezettségvállalásokat (a pályázó kötelező 
vállalásai) és a rangsorolás alapjául szolgáló pontozási 
(kiválasztási) szempontokat (előnyben részesül az a 
pályázat…). Ez utóbbiaknak elegendő számúnak és 
igazolhatónak és pontozásra alkalmas feltételnek kell lennie 
a pályázatok közötti rangsor állításához 

  

19. Javasoljuk annak átgondolását, hogy az " fejlesztéssel 
érintett tevékenység a helyi értékekre alapozott ",  a " javul 
a szolgáltatás színvonala, elérhetősége ", " a fejlesztéssel 
érintett szolgáltatás egynél több térségi szálláshely 
kihasználtságát javítja ",  " fejlesztéssel érintett szolgáltatás 
hozzájárul a turisztikai szezon meghosszabbításához ", " 
gazdasági, környezeti, társadalmi szempontból 
fenntartható ", " projekt költségvetése reális és 
megalapozott", " a projekt innovativitása", " fejlesztés a 
helyiek által igényelt szolgáltatásokhoz (TEÁOR 
tevékenység) kötődik", " a település történetében (...) 
jelentős szerepet tölt be", " természeti értékek megőrzése 
prioritást élvez ", " LEADER módszertan érvényesülése", " 
megvalósul-e társadalmi innováció ", " program 
információtartalma és várható hasznossága megalapozott 
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" mint előny miként kerülhet pontozásra objektív jellemzők 
alapján a rangsor állításakor. legkésőbb a pályázati felhívás 
szintjén javasolt kidolgozni azok teljesülésének 
mérhető/igazolható feltételeit (mi alapján döntik el a 
feltétel teljesülését). 

20. A " településenként x db projekt illetve program 
támogatható" kiválasztási kritérium nem illeszthető be a 
272/2014 Kormányrendelet által a LEADER források 
elosztása tekintetében kötelezően alkalmazandó standard 
eljárásrendbe, mivel az minden esetben pontozásra alapuló 
rangsort ír elő. Javasoljuk, pontosítsák úgy a feltételt, hogy 
a rangsor állításánál alkalmazható legyen, amennyiben ez 
nem lehetséges, akkor törölni kell. 

  

A stratégia monitoring, értékelési és visszacsatolási mechanizmusainak alkalmassága a HFS célok és  ezek teljesülésének mérésére és a HACS működésének értékelésére 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye 

A monitoring adatok 
adatforrása, a gyűjtés 
módszere, gyakorisága 
megfelelő, megvalósítható. 
Az elemzés és a visszacsatolás 
biztosított. 

jelenleg nem értékelt   

Az önértékelés módszere, 
ütemezése megfelelő. A 
visszacsatolás biztosított 

jelenleg nem értékelt   

A stratégia kiegészítő jellege és összhangja a PM, VP és releváns OP-k céljaival 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

A stratégia céljai és 
intézkedései összhangban 
vannak a VP és a LEADER 
intézkedés céljaival. 
 
Az intézkedések leírása 
megfelelően alátámasztja az 
adott intézkedés kiegészítő 

21. A 2. sz. intézkedés esetén javasoljuk a lehatárolás 
pontosítását a VP 4.2 illetve 6.1 és 6.3 intézkedéseire 
egyaránt, mivel  az intézkedés tartalma azokkal átfedhet. 

  

22. A 3. sz. intézkedés esetén javasolt pontosítani az alábbi  
megfogalmazást, mivel ebben a formájában nem érthető: 
"az intézkedés lehatárolt a VP 6.2.1. prioritás induló 
vállalkozások támogatásától, mivel már működő 
vállalkozások fejlesztéseit támogatja, sőt, elősegíti, hogy az 

  



9 

 

jellegét. A kapcsolódások és a 
lehatárolások is megfelelőek. 

újonnan induló vállalkozás esetleg kiszorító hatással legyen 
a már működő cégekre". 

23. A 4. és 5. sz. intézkedés esetén a "projekt komplexitása" 
önmagában nem határolja le az intézkedést a VP 7.2 illetve 
7.4 intézkedésektől, mivel nem tudja garantálni, hogy a fő 
elemet jelentő építési munkák esetleg a felsorolt VP 
intézkedésből is támogathatók legyenek. Javasoljuk, hogy a 
támogatható tevékenység pontosításával erősítsék a 
lehatárolást. 

  

A stratégia hozzájárulása a LEADER elvekhez és a horizontális célokhoz 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

A stratégia bemutatja, hogyan 
járul hozzá a 
munkahelyteremtéshez és a 
jövedelemgeneráláshoz. 
 
A stratégia bemutatja, hogyan 
járul hozzá a környezet 
megőrzéséhez és a 
klímaváltozás kihívásainak 
csökkentéséhez. 
 
A stratégia bemutatja, hogyan 
járul hozzá a társadalmi 
befogadás erősítéséhez, 
szükség szerint a szegénység 
újratermelődésének 
csökkentéséhez. 
 
A stratégia bemutatja, hogyan 
járul hozzá a nők 
esélyegyenlőségéhez, a fiatalok 
és egyéb sérülékeny csoportok 
helyzetének javításához. 
 

24. Az ágazat közötti együttműködés elősegítése, a 
hálózatosodás, az innováció és az esélyegyenlőség 
megjelenik ugyan általánosan, alapelvként, de javasolt a 
cselekvési tervben is a hangsúlyosabb megjelenés például a 
támogatható tevékenységek vagy a kiválasztási kritériumok 
között.  
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A stratégia bemutatja, hogyan 
ösztönzi az ágazatközi, 
szektorok közötti, több 
szereplőt érintő megoldásokat.  
 
A stratégia bemutatja, hogyan 
ösztönzi a helyben innovatívnak 
számító, új modellek 
kialakítását (termék, 
szolgáltatás, módszer) és 
hogyan segíti, hogy az új 
megoldások, ötletek, 
gyakorlatok a helyi szereplők 
számára elérhetővé váljanak.  
 
A stratégia bemutatja, hogyan 
ösztönzi az együttműködéseket 
és hogyan generálja a 
hálózatosodást. 

 

Kapacitás, a megvalósításra vonatkozó kritériumok 

A HACS tagságának és döntéshozatalának összetétele  

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  

A HACS tagsága nyitott, nincs 
olyan szabály érvényben, ami a 
csatlakozást megakadályozza. 
 
A HACS döntéshozása és/vagy a 
HFS megvalósítása megfelelően 
reprezentálja a helyi társadalom 
sokféleségét (pl a HFS 
célcsoportjait, a 
kedvezményezett járásokkal 

25. A hátrányos helyzetű, vagy a HFS szempontjából sérülékeny 
csoportok képviselete a HACS döntéshozásában és/vagy a 
HFS megvalósításában nem bizonyított. Javasolt a 
képviseletüket biztosítani és ezt a HFS-ben alátámasztani. 
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érintett HACS-okban a 
hátrányos helyzetű embereket, 
a térség tipikus vállalkozóit, 
környezetvédelmi NGO-kat, a 
fiatalokat, illetve az egyéb 
speciális társadalmi csoportokat 
képviselő szervezeteket, stb.)  

A HACS működését és a 
projektek kiválasztását érintő 
döntéshozás (jelen esetben az 
elnökség és a helyi bíráló 
bizottság) átlátható, 
megkülönböztetés mentes és 
megfelel az összeférhetetlenség 
szabályainak. 

jelenleg nem értékelt   

A munkafolyamatok és a 
felelősségi körök egyértelműek 
és átláthatók. 

   

A HFS megvalósításához szükséges humán erőforrások rendelkezésre állása 

Minősítő kritérium Észrevételek, javaslatok Tervezői válaszok Módosítások helye  
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A HACS rendelkezik irányítási, 
közpénzek kezelése és pénzügyi 
tapasztalatokkal és kapacitással 
 
A HACS rendelkezik 
projektfejlesztő és -
management tapasztalatokkal, 
kapacitással 
 
A HACS rendelkezik a helyi 
lakosság, a különböző lakossági 
csoportok és szereplők 
aktivizálására és a fejlesztési 
tevékenységekbe történő 
bevonására alkalmas animációs 
tapasztalatokkal és kapacitással 
 
Legalább egy külön bejáratú 
iroda, legalább 2 db állandó 
munkaállomás (számítógép, 
telefon, internet) rendelkezésre 
áll. 

   

 


