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1 ESETTANULMÁNY: TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT 
STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
LEADER-MEGKÖZELÍTÉSSEL EGY KONKRÉT HELYI 
AKCIÓCSOPORTBAN (MAS) 
 

1.1 Az esettanulmány céljai a területen 

 

Az esettanulmány célja értékelni és megítélni a helyi akciócsoport MAS LEV 

(Miesna akčná skupina Levoča – Lőcse helyi akciócsoport) partnerség minőségét és 

intézményi, adminisztratív és pénzügyi kapacitását, ami elengedhetetlen a stratégia 

implementációs folyamatának elvégzéséhez egy felépített pénzügyi irányítási 

rendszer esetében.  

 

Az esettanulmány értékeli a Lőcsei régió potenciálját, vizsgálja a legmegfelelőbb 

finanszírozási variációt és megjelöli a feltételek javításának lehetőségeit, és mindezt a 

Leader-megközelítés alkalmazásában, mint a köz- és magánszféra partnerségek (PPP) 

specifikus pénzügyi instrumentuma.      

 

A Leader iniciatíva keretén belül lévő partner-társfinanszírozási modell más 

országokban sikeres modellek közé tartozik, amit a gyakorlatban is lehet alkalmazni.    

Amellett ez a modell eleve nem csak a Leader-megközelítéshez kötődik, de lehet 

alkalmazni bármilyen típusú partnerségnél kis korrekciók után. Vetítsük le ezt a tényt 

konkrét területre Szlovákiában, ahol ez a modell még a gyakorlatban nem volt 

tesztelve.       

 

1.2 MAS LEV köz- és magánszféra közötti partnerség keletkezése, 
történelme és tapasztalatok  

 

A MAS LEV kataszterileg meghatározott területén a közös lépések az 

idegenforgalom és vidéki turizmus fejlesztésére irányulnak, a Lőcsei járás 

Önkormányzata elsődleges követelménye alapján, 2005 óta valósulnak meg. A 

kezdeményezés már közös jegyzőkönyvvel is dokumentálva volt a 2006. február 1-

jén megtartott találkozóról, ahol az eljárás koordinálásával egy Lőcsei jogi személyek 

érdekegyesülete volt megbízva – Első kontaktus Központ – mint intézmény, amely 

már akkoriban erősen támogatta ennek a területnek regionális fejlesztését. A 

kiválasztott terület a Lőcsi járás lett, amelyet a terület térképe ábrázol:   
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MAS LEV területi térképe 
  

 

Ennek a választásnak oka a területi integritás, az önkormányzatok azonos jellemző 

vonásai, hasonló eredet és történelmi adottság, sajátos endogén potenciál, valamint 

azonos közigazgatási meghatározás volt.  

 A terület alapadatai 

Lakosság száma 31 017 

Terület 327,91 km² 

Népsűrűség 94,56 

Községek száma 31 

Ebből városok (felsorolni) Lőcse (Levoča), Szepes Váralja 

(Spišské Podhradie) 

Legnagyobb község lakosságának 

száma 

Község városi státusszal 14 716 

fő (Lőcse - Levoča) 

Község városi státusz nélkül 

2400 fő (Sp. Štvrtok) 

Közigazgatási beosztás – járás/ok Lőcse (Levoča) 

Közigazgatási beosztás – kerület/ek Eperjesi (Prešovský) 

Községek száma besorolva 

a növekedési pólusokba 

5 

Községek száma nem sorolva be  

a növekedési pólusokba 

26 

Vidéken élő lakosság száma % 

a kérelmező területén, járási 

szinten 

31,7 %  (összjárási adat) 

32,3 % (területi adat Sp.Hrhov 

és Vyšný Slávkov községek 

nélkül) 

 

          

A partnerség több mint másfél évig nem működött formálisan. Ez idő alatt történő 

találkozók és együttműködések eredményeit bedolgozták a területfejlesztési integrált 

stratégiába. 2008 júliusában a kezdeményező tagok úgy döntöttek, hogy a 83/1990-es 

számú törvény szerint civil egyesületként magukat bejegyeztetik, megpályázzák a 

Helyi Akciócsoport státuszt és a kidolgozott stratégia megvalósítására szükséges 

pénzforrásokat a Leader PRV 2007-2013 4. tengelye révén. Az egész folyamat 

„lentről felfelé irányuló” megközelítési mód értelmében zajlott. 

1.3 Helyi Akciócsoport tagállománya és szektorok képviselete 
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A köz-, magán- és civil szektor képviselői kiegyensúlyozott százalékos felállásban 

dolgoztak a stratégiai aktivitásokon, amelyek a végleges változatot megelőzték. A 

stratégiai munkáknál és más kísérő tevékenységek végzésére szükséges szereplők 

bevonásánál túlsúlyban volt a civil szektor, aki az egész területet arányosan 

képviselte. Némelyiküknek ez a megközelítés olyan mértékben megtetszett, hogy 

részt vettek a MAS LEV civil egyesület alapításánál is, és ennek alapító tagjai lettek. 

 

Helyi Akciócsoport tagállományát jelenleg 72 fő képviseli, ebből 33 fő (45,83 %) 

közszektorból, 14 fő (19,44 %) magánszektorból és 25 fő (34,72 %) civil szektorból 

van.       

            MAS LEV civil egyesület tagállományának szerkezete  

 
                         

A tagállomány az egész Helyi Akciócsoport területről egyenletesen képviselteti 

magát. Annak ellenére, hogy a tagállománynál nem szükséges az 50 : 50 arány 

betartása, ebben a konkrét esetben ez az elv szinte be lett tartva. 

 

1.4 Helyi Akciócsoport szervezeti felépítése és menedzsment 

 

A MAS LEV szervezeti felépítése adott az Adminisztrációs Útmutató 4. tengelyével, 

különösen, ha a kötelező szervek és bizottságok meghatározásáról van szó. Ezt a 

MAS LEV alakuló közgyűlésén 2008. 6. 25-én jóváhagyták és beépítették az 

egyesület alapszabályzatába, aminek hivatalos hatálybalépése 2008. 9. 23-ai kezdési 

időponttal lett. A Helyi Akciócsoport menedzsmentjét a hivatal három dolgozója 

alkotja, azaz Helyi Akciócsoport menedzser, ügyintéző és könyvelő. Ez a lehetőség 

minden helyi akciócsoport támogatású irodának megadott Szlovákiában, tehát 

hasonló a szervezeti felépítésük is. A MAS LEV terület ritkaságnak számít más 

szlovákiai helyi akciócsoporttal szemben, mivel a szervezet jogi képviselője nem a 

polgármester, aki többnyire passzív felelős szerepet tölt be és a folyamatok aktív 
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koordinátorainak feladatát a helyi akciócsoport menedzserei veszik át. Ellenkezőleg, 

ezt az egyesületet kifelé az aktív jogi képviselője képviseli, aki magánszektorból van, 

és aki a helyi akciócsoport tevékenységét koordinálja. Ez a megoldás azonban 

további pénzforrásokat igényel a jogi képviselő jutalmára, ami nem tartozik a Helyi 

Akciócsoport iroda költségvetése szerint a támogatható költségek közé. Természetes 

megoldás erre az önkormányzatok társfinanszírozása tagdíj formájában.     

            

MAS LEV civil egyesület szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  MAS LEV köz- és magánszféra partnerség teljesíti az 50 : 50 alapvető kritériumot, 

és úgyszintén jól be van állítva a Helyi Akciócsoport döntéshozó szerveinek 

szerkezete is. A tagállománya valóban tükrözi a tagok egyenletes földrajzi és 

társadalmi képviseletét, de nem tükrözi teljes mértékben a nemi képviseletet, mivel a 

csoport teljes létszámának csak 42 %-a nő (4,5p). A Kiválasztási Bizottságok 

képviselői, akik a projekt megvalósítására helyi szinten döntenek a pénzeszközök 

jóváhagyásáról és folyósításáról, különböző ágazatokat képviselnek és a 

transzparencia minden felhívás esetében e tagok sorsolásával van biztosítva, 

miközben tagokká válhatnak azok a szakértők, szakemberek és hétköznapi laikus 

személyek is (5p), akik nem tagjai a Helyi Akciócsoportnak. Bár a Monitoring 

Bizottság tagjai egyenlő képviseletben vannak, betartva az 50 : 50 szabályt, még 

eddig nem értek el semmilyen eredményt, mivel a végrehajtás az elején van. A 

csoport ajánlatot tesz arra, hogy a Monitoring Bizottság tagjaivá a Helyi 

Akciócsoport tagállományán kívüli képviselőket is megválasszák (4,5p), de a 

szabályok ezt nem engedik.       

A vezetőség megfelelő személyzeti kapacitással rendelkezik a stratégia 

megvalósításához, mert a kulcsfontosságú személyzetnek nagyon jó tapasztalata van 

vidékfejlesztés területén. A csapat nagy tapasztalatot szerzett más országok helyi 

akciócsoportjaitól, és minden tagja továbbra is folyamatosan képesíti magát. Ezen 

kívül a menedzsereknek szakmai tapasztalatai vannak projekt-előkészítésekben és 

képzésekben, így azt lehet mondani, hogy a vezetőség megfelelő szakértelemmel 

rendelkezik a program sikeres végrehajtásához, annak ellenére, hogy a már lezajló 

folyamatban további kapacitásokra lesz szüksége. 

 

Közgyűlés 

Ellenőrző Bizottság 

MAS 

iroda 

menedzser ügyintéző könyvelő Program 

Bizottság 

Kiválasztási 

Bizottság 

  

Monitoring 

Bizottság 

MAS 

elnök 

Igazgató-

tanács 

Grant 

kérelmezők 
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MAS LEV szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hivatal, amelyben a menedzsment működik, tevékenységéhez pénzügyileg és 

technikailag jól fel van szerelve. A menedzsment más forrásokból is tud pénzt 

szerezni, tehát nem támaszkodik csak a 4. tengelyből nyújtott pénzeszközökre. Ennek 

ellenére a Helyi Akciócsoport menedzsmentje aggódását fejezi ki a SzK 

Mezőgazdasági Minisztériumának irányító szerve által beállított finanszírozási 

rendszerből eredő lehetséges problémák miatt. A külföldi diákok munkacsoportja 

közvetlen a területen megtartott találkozókon megállapította, hogy a Helyi 

Akciócsoport menedzsmentje eléggé ismert és mindenki számára elérhetőek. Ennek a 

Helyi Akciócsoportnak kezdeményezői olyan emberek, akiknek nagyon jó kapcsolata 

van a civil szervezetekkel, magán érdekszervezetekkel és állami szervezetekkel, 

nemcsak e Helyi Akciócsoport területén, de az egész Szlovákia területén, sőt 

külföldön is. A munkacsoport tehát megállapította, hogy a vezetőség képes 

kontaktusokat és hálózatokat létrehozni a Helyi Akciócsoporton belüli és kívüli 

résztvevő felek között.    

1.5 A nyilvánosság bekapcsolódása a köz- és magánszféra 
közötti partnerség kialakításának folyamatába 

 

0 
1 
2 
3 
4 

5 

MAS tagok kiegyensúlyozott képviselete  
állami, vállalkozási és civil szektorból 

  

A partnerség tükrözi a kiegyensúlyozott 
földrajzi, társadalmi képviseletet  
és férfiak és nők egyenlő képviseletét 

MAS végrehajtó szervének szerkezete 
  lehetővé teszi  a stratégia hatékony végrehajtását  
különösen a projektciklust 

MAS döntéshozó testületének szerkezete 

 

Kiválasztási Bizottság tagi képviselete 
  

MAS szerkezete lehetővé teszi     
a megvalósítás hatékony ellenőrzését  

és kiértékelését   

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Döntéshozatal szintje hatékonyan megoszlik  
a MAS menedzsmentje és többi szerve között   

Menedzsmentnek a stratégia megvalósításához  
elég emberi kapacitása van 

 

Menedzsmentnek elég szakmai kapacitása van 
a stratégia felhasználói segítésére 
projektek készítésénél 

Menedzsment a tevékenységük végrehajtásához  
eléggé biztosított technikailag és pénzügyileg   

Menedzsment   hozzáférhető 
és  ismert a területen  

Menedzsmentnek elég  képessége van 
kontaktusteremtésre a MAS-on  
belüli és kívüli résztvevő felek között 

 

MAS LEV menedzsment 
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A fejlesztési tevékenységek közös bevezetésének igénye és további szereplők 

bevonásának szüksége a tervezésbe a munkacsoportokban került meghatározásra, 

amikor a problémák elemzését összeállították SWOT analízissel kapcsolatban. A 

Lőcsei járásnak minden községében külön-külön elkészítették a SWOT analízist, 

mindig a közszektort, magánszektort és civil szektort képviselő résztvevők alapján.   

A találkozó minden résztvevője gyengeségek és erősségek csoportjából megjelölt 3 

problémát, amit saját szemszögéből nézve a legsúlyosabbnak tart. A problémáknak, 

azok okainak és megoldásainak azonosítására különböző technikákat lehet 

alkalmazni, leggyakrabban ez a probléma-fa, megoldás-térkép, probléma-mátrix. 

MAS LEV-ben a probléma-mátrixot alkalmazták, amely viszonylag rövid idő alatt 

elősegítette a problémák felsorakoztatását a megoldások fontosságának intenzitása 

tekintetében és keretein belül lehetővé teszi a különböző prioritások közvetlen 

összehasonlítását. A problémák páros összehasonlításának célja az volt, hogy 

meghatározzák a közösség legfontosabb problémáit és ezeknek megoldásait, amelyek 

a közösséget hatékonyabban és hatásosabban előretolják. 

 

A helyi partnerség minden résztvevője, mind a 24 községben, mindig 3 problémát 

azonosított maga szubjektív szemszögéből. Ezt követően a problémákat összesítették, 

így meghatározták ezek gyakoriságát, fontossági sorrendjét,  súlyosságát kiszámolva 

mint községek számított arányát, definiált problémával a községek összes számához. 

(legsúlyosabb/leggyakoribb probléma – 1, kevésbé súlyos/gyakori probléma – 21).       

 

A résztvevő nyilvánosság (községek különféle korosztályú, foglalkozású, 

végzettségű, nemű polgárai) meghatározta a pénzeszközöket, amivel a községek meg 

tudnák oldani a többi problémát is. A magas pénzdeficit el van rejtve az első két 

problémában is, különösen szükséges biztosítani a munkalehetőségeket és a technikai 

infrastruktúrát, amire a polgármesterek véleménye szerint nincs elég pénz. 

Hasonlóképpen, a partnerség és együttműködés témája (köz- és magánszféra 

partnerségek) más témákban is el volt rejtve, például interperszonális kapcsolatok, a 

polgárok apátiája és közönyössége a közügyek iránt, vagy a fiatalok motivációjának 

témája, stb.     

 

Ezek az outputok 24 község szintjén össze voltak hasonlítva a problémás 

elemzésekkel, amelyek négy elkülönített csoportban lettek elvégezve. Itt civil 

szervezetek és civil szektor találkozójáról, az iparosok és területi helyi aktivisták 

találkozójáról, idegenforgalomban működő vállalkozások találkozójáról és végül a 

kiválasztott terület községei polgármestereinek találkozójáról volt szó.   

 

Kiválasztott problémák 24 községben súlyossági sorrendben meghatározva  

Sorszám 

gyakoriság 

szerint 

Probléma 
Probléma 

gyakorisága 

Községek 

száma, 

amelyek 

a problémát 

definiálták 

Súlyosság % 

Sorszám 

súlyosság 

szerint 

1. Munkalehetőségek 86 17 70,83 3. 

2. Technikai infrastruktúra 68 21 87,50 1. 
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3 Pénzügyi eszközök 65 18 75,00 2. 

4. Szociális szolgáltatások és 

szociális infrastruktúra 

53 13 54,17 6. 

5. Közlekedés 47 14 58,33 5. 

6. Környezet és ökológia 42 15 62,50 4. 

7. Fiatalok kiáramlása és 

demográfia 

32 6 25,00 10. 

8. Interperszonális kapcsolatok 30 8 33,33 9. 

9. Partnerség  22 5 20,83 11. 

10. Sport 22 12 50,00 7. 

11. Propagálás és informáltság 20 9 37,50 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A problémák specifikációja pénzügy és partnerség területén „lentről felfelé 

irányuló“ elv meghatározásával 

 
Terület: PÉNZÜGY Terület: PARTNERSÉG  

Civil szektor 

 szubjektumok műveletlensége 

pénzügyekben  

 pénztámogatások igazságtalan 

elosztása 

 községek magas eladósodottsága 

 kihasználatlan pénzeszközök az EU 

forrásokból  

 kis községek nehézkes hozzáférése a 

pénzforrásokhoz 

 alacsony jövedelmek és járadékok a 

régióban 

 magas utazási költségek a munkába 

járással kapcsolatosan 

 szabad (kihasználatlan) pénzeszközök 

rossz befektetése 

 

 együttműködés hiánya a hatóságokkal, 

közigazgatással 

 megromlott interperszonális 

kapcsolatok és ezek javításának igénye 

 együttműködés hiánya a község 

vállalkozói és önkormányzata között, 

más községekkel 

 nem kielégítő kapcsolódás az 

együttműködéseknél és projektek 

alkotásánál 

 ellenszenv és készséghiány a község 

minden aktivitásával kapcsolatosan 

 néhány polgártárs primitív 

gondolkodásmódja 

 kevés ember hajlandó együttműködni 

 polgármesterek és képviselők csekély 

együttműködése a község lakosságával 

 túlnyomó részben nem konstruktív 

kritika és kevés ösztönzés a lakosság 

problémájának megoldásánál 

Magánszektor 
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 alacsony pénztámogatás a várostól 

 pénzhiány 

 

 város és magánszektor kölcsönös 

intenzív együttműködése 

 önálló idegenforgalmi osztály 

létrehozása  

 város kommunikációja az 

idegenforgalomban működő 

vállalkozásokkal  

 koordinálás és mások sikereinek és 

gondjainak megosztása 

Közszektor 

Ezt a problémát pontosan nem nevezte meg. Nem definiálta problémaként. 

Non-profit szektor 

 finanszírozás hiánya a nem-

kormányzati szervezetek fennállására 

és működésére 

 nem-kormányzati szervezetek 

rendszertelen jövedelme 

 ismeretek hiánya a támogatások 

(grant) megszerzésének 

lehetőségeiről 

 támogatási források rossz 

használhatósága 

 nem-kormányzati szervezetek rossz 

pénzügyi mechanizmusa 

 szponzorálás hiánya 

 nem-kormányzati szervezetek hiányos 

együttműködése az önkormányzattal és 

más intézményekkel 

 nem-kormányzati szervezetek gyenge 

részvétele a közügyek irányításában  

 nem működő partnerségek – 

közszektor, magánszektor, harmadik 

szektor 

 hivatalnokok készséghiánya 

 nem megfelelő PPP partnerségek 

 helyhiány a nem-kormányzati 

szervezetek tevékenységeire 

 

 

Míg a községek lakossága csak pénz révén látják a problémák megoldásának 

lehetőségét, addig az önkormányzatok képviselői a problémák fontosságának páros 

összehasonlításakor a pénzügy területét az utolsó helyre állították. Ez nem azt jelenti, 

hogy a problémák másodlagosan nem függtek volna össze a pénz igényével. A többi 

szubjektummal ellentétben a helyi önkormányzatok képviselői nem definiálták 

problémaként semmilyen formájú partnerséget és a pénzügyet mint problémát nem 

tudták közelebbről megnevezni. 

 

A nem-kormányzati szervezetek képviselői a legsúlyosabb problémaként a pénzügyi 

kérdést tüntették fel, konkrétan rámutattak a „pénzügyi problémák” jellegére.  Ez a 

szektor második legfontosabb problémaként a partnerséget és a vidékfejlesztési 

szubjektumok együttműködését tekintik. A nyilvánosság a partnerség és 

együttműködés problémáját a szélesebb körben meghatározott problémák első felébe 

sorolták.     

 

Az iparosok képviselői, akik az idegenforgalom terén működnek, a partnerség 

fontosságát a legmagasabb szintre helyezték, a finanszírozást hetedik helyre tették a 

tíz közül. Míg a partnerség területét pontosan meg tudták nevezni, a finanszírozás 

problémájánál csak a pénzhiányt hangoztatták, és az idegenforgalommal foglalkozó 

vállalkozások alacsony pénztámogatását a város részéről. 
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A helyi aktivisták, akik községfejlesztésre irányuló önkéntes tevékenységet végeznek 

abban a községben, ahol élnek, és az iparosok, akik nem tevékenykednek közvetlen 

az idegenforgalom területén, a finanszírozást problémaként két különböző 

kategóriában érzékelik – pénzhiány a projektek társfinanszírozására kis községekben 

és pénzhiány minden fejlesztési tevékenységre.  

 

1.6 Az Integrált Területfejlesztési Stratégia jóváhagyása előtti 
időszak 

 

A községek nagy része a költségvetést alacsonynak, sőt alulméretezettnek tekinti, és a 

pótlólagos pénzforrások megszerzésére szükséges adminisztratív és humán 

kapacitásokat elégtelennek tekinti (a projektek alkotása és ezek megvalósítása).  A 

községek 40,74 %-a azt állítja, hogy nincs semmilyen kapacitása erre a célra. A 

községek 44,44 %-a kis projekteket saját kompetenciájában oldja meg és 25,93 %-a 

bátorkodik csak önállóan, saját rezsiben kidolgozni olyan projektjavaslatokat, 

amelyek az EU alapok támogatásából finanszírozhatók. A községek 18,52 %-a 

mondta azt, hogy meg tud oldani saját rezsijében kis projekteket, EU-s alapokból 

támogatott projekteket és nemzetközi projekteket is. Az előző nyilatkozás ellenére, az 

EU-s alapokból finanszírozott igényesebb projektkérelmeket a községek 18,52 %-a 

külső szakértőkkel dolgoztassák ki. Szükség esetén helyi szervezetekben dolgozó 

szakértőknek adnák kidolgozni projektkérelmüket a községek 48,15 %-a, többnyire 

kis községek 250 lakosságig.   

 

A községek kereskedelmi ügynökségben tevékenykedő szakembereket választanak a 

lobbizókkal való erős pénzügyi érdekeltségük miatt, amivel összefüggnek az 

eredmények is finanszírozás jóváhagyásának formájában. Lobbis befolyás nélküli 

helyi szervezetek az önkormányzatokat szólítják meg abból az okból, mert 

információkkal rendelkeznek a tágabb környezetről és a helyi körülmények ismerete 

miatt is. Fontosnak tartják a projektek kívánt minőségű kidolgozásával kapcsolatos 

tapasztalatokat is.  

 

Természetesen azok a községek, akik a kérelem kidolgozása céljából a községhivatal 

vagy városi hivatal alkalmazottait szólítják meg, az a véleményük, hogy az 

alkalmazott ismeri a község/város igényeit és tudja, hogy kitől milyen információkat 

tud beszerezni. Ugyanakkor tudatukban van a társaságok „ereje”, akik a projekt 

kidolgozásán belül biztosítékot nyújtanak, illetve deklarálják a „hozzáadott értéket” a 

projekt jóváhagyásához.  

 

A vezető (leader) szerepét a terület legtöbb községe (77,78 %) nem becsüli alá és ezt 

az alakot fontosnak tartják a fejlesztésbiztosítási eljárás koordinálása szempontjából. 

Az 500 lakost meghaladó községek a vezető szerepét nélkülözhetetlennek tekintik a 

területfejlesztés szempontjából (összesen 22,22 %). A jó vezető képes bevonni és 

aktivizálni a lakosságot, buzdítani a környezetet, megnyerni az embereket és 
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megmutatni, hogy az igyekezet célja nem az ő személyes haszna. Ezzel szemben az a 

feladata, hogy gyorsan, időben és jól tájékoztasson, ismerje a helyzetet, törekvően 

segítse a szubjektumokat partnerkapcsolatok kialakítására. Ő saját maga azt hiszi, 

hogy áttekintése van minden felhívásról a pénzmerítésre és képes irányítani, tanácsot 

adni, stb. 

 

A Lőcsei járásban lévő községek szabad rendelkezésre álló forrásai a folyó 

naptári évben, euróban 

Község kategória I. kat. II. kat. III. kat. IV. kat. Összesen 

Lehetséges 

társfinanszírozás 

nagysága az egész 

terület 

önkormányzatai 

oldaláról/1év 

 

 

45 476 

 

 

63 069 

 

 

278 829 

 

 

607 449 

994 822 

Ebből 

növekedési 

póluson kívüli 

községek: 

387 373 

   

Községek szabad rendelkezésre álló forrásai az EU alapokból vissza nem 

térítendő pénztámogatás megszerzése céljára, euróban   

Község kategória I. kat. II. kat. III. kat. IV. kat. Összesen 

Társfinanszírozás nagysága 

az önkormányzatok 

oldaláról  

 

20 746 

 

22 561  

 

94 769 

 

1 116 329 
 

1 254 406  

Pénzügyi költségek 

projektek alkotására / 

vissza nem térítendő 

pénztámogatások 

kérelmére külső 

szubjektumoknak  

 

 

2 905 

 

 

12 763 

 

 

21 210,91 

 

 

13 012 

 

 

49 891 

Projekt előkészítői munkák 

költségei (Gazdasági és 

társadalmi fejlődés 

program, 

területhasznosítási terv, 

műszaki dokumentáció, 

stb. 

5 460 44 077 35 484 920 265 1 005 286 

Váratlan kiadások Nincs 

feltüntetve  
35 019,58 5 909 39 833  80 761 

A projekt 

megvalósítására  

további pénzeszközök 

megszerzésével 

kapcsolatos kiadások 

összesen 

29 111 114 421 157 372 2 089 439 2 390 343 

Pénzbevételek alapoktól  

és támogatások 

alapítványoktól 

484 465 378 002 862 710 1 125 961 1 298 478 

Pénzbevételek/kiadások 

aránya 
16,6 3,3 5,5 5,4 5,4 
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Kiadások a további 

pénzeszközök 

megszerzésére, 1 lakosra 

eső rész 

24   52 37 92 78 

Pénzbevételek alapoktól és 

támogatások 

alapítványoktól,  

1 lakosra eső rész 

398 
170 

 
200 493 425 

Nettó megszerzett érték, 1 

lakosra eső rész 
374 119 164 402 347 

 

Az egész területen 4,5 év alatt a további pénzeszközök nettó megszerzett értékének 1 

lakosra eső része 346,56 euró, ami átszámolva 1 évre 1 lakosra 77,01 eurót hoz. A 

pénzbevétel és pénzkiadás aránya meghatározza, hogy 1 euró pénzkiadás mennyi 

euró pénzbevételt hozott. A lőcsei járásban a felmérés szerint 1 euró felmerült 

pénzkiadás csak 18 cent pénzbevételt hozott a további forrásokból.  

 

Potenciális és tényleges társfinanszírozás az önkormányzat oldaláról, euróban 

Község kategória I. kat. II. kat. III. kat. IV. kat. 
Teljes terület 

összesen 

Lehetséges 

társfinanszírozás 

nagysága az 

önkormányzatok 

oldaláról az egész 

területen /1 évben   

45 476  63 069 9 255 607 449 

994 822 

Ebből 

növekedési 

póluson kívüli 

községek: 

387 373  

Átszámolva 4,5 

évre 
204 641 283 808 41 649 2 733 519 4 476 698 

Tényleges 

társfinanszírozás 

nagysága az 

önkormányzatok 

oldaláról 4,5 év 

alatt  

20 746 22 561 94 769 1 116 329 1 254 406 

Az alkalmak 

kihasználásának 

aránya pénzügyi 

lehetőségek 

szempontjából 

1:10 1:13 1:13 1:2,5 1:3,57 

   

1.7 Az Integrált Területfejlesztési Stratégia jóváhagyása utáni és 
Helyi Akciócsoport státuszának megadása utáni időszak– 
középtávú értékelés 
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Legnagyobb eltérés a költségvetéshez kötődik. A községek 42,86 %-a (I. és III. 

kategóriából) a költségvetését alulméretezettnek tekinti, egyaránt a községek 42,86 

%-a (I. és II. kategóriából) a költségvetését alacsonynak tekinti. Csak három község, 

ebből egy város, úgy gondolja, hogy költségvetése elegendő.  

Tényezők, amelyek előidézték az eltéréseket a nyilatkozatokban: 

o megosztott adók csökkenése,  

o megosztott adók kifizetése rendszertelen, 

o megosztott adók ki nem fizetése teljes összegben, aktuális időben, 

o globális gazdasági válság, 

o politikai lobbing átvetítése a költségvetési források kötöttségében a 

kereskedelmi ügynökségek számára, 

o pénzeszközök lekötése a költségvetésben a hitelkamatok fizetésére és 

társfinanszírozásra. 

 

A szlovák kormány kidolgozott egy intézkedéscsomagot a pénzügyi és gazdasági 

válság szlovák gazdaságra való hatásainak enyhítésére.  

A jövedelemadóról szóló dokumentum hatásának kiszámítása a községek 

bevételének csökkenésére (euróban) 
Közigazgatás költségvetése 2007 2008 2009 

Személyi jövedelemadó 1 538 858 000 1 829 618 000 2 029 931 000 

Községekbe 1 071 064 000 1 286 221 000 1 427 041 000 

Községek részesedése  69,60% 70,30 % 70,30 % 

Adóalapot csökkentő tétel hatása  

a személyi jövedelemadóra 

    147 754 000 

Személyi jövedelemadó módosítás után     1 882 177 000 

Községekbe módosítás után     1 323 169 974 

Különbözet – adóalapot csökkentő tétel   

növelésének hatása a községek számára 

    -103 871 026 

       

 

Megosztott adók kiesése átlagosan 2009-ben az előző időszakkal szemben kb. 10 – 15 

%-ot képez.   

 

Az önkormányzatok potenciális és valós pénzügyi részvételének 

összehasonlítása, euróban, az Integrált Területfejlesztési Stratégia jóváhagyása 

előtt és után (költségvetések becsült csökkentésével a megosztott adók kiesésének 

összegében)  

Község kategória I. kat. II. kat. III. kat. IV. kat. 
Terület 

összesen  

A lehetséges társfinanszírozás 

összege az önkormányzatok 

oldaláról az egész területen/1 

évre (az Integrált 

Területfejlesztési Stratégia 

jóváhagyása előtt)  

45 476  63 333 278 829 607 449 994 822 

Ebből 

növekedési 

póluson kívüli 

községek: 

 387 373  
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Átszámolva 4,5 évre 204 641 284 999 1 254 730 2 733 520  4 477 890 

Lehetséges társfinanszírozás 

becsült csökkenése 15 %-kal  

(az Integrált Területfejlesztési 

Stratégia jóváhagyása után) 

173 945 242 249 1 066 521 2 323 492 3 806 207 

Tényleges társfinanszírozás 

összege az önkormányzatok 

oldaláról 4,5 év alatt 

(az Integrált Területfejlesztési 

Stratégia jóváhagyása előtt)  

20 746 22 561 94 769 1 116 329 1 254 405 

Tényleges társfinanszírozás 

becsült csökkenése 15 %-kal  

(az Integrált Területfejlesztési 

Stratégia jóváhagyása után) 

17 634 19 177 80 554 948 880 1 066 245 

 

A nyilatkozások alapján a községek 57,14 %-a a vissza nem térítendő pénzeszközök 

iránti kérelem kidolgozását a helyi szervezetek szakértőire bíznák, ami nem felel meg 

a valóságnak. A helyi szervezet nyilatkozatot tett saját statisztikája alapján, hogy az 

önkormányzatok a vissza nem térítendő pénzeszközök iránti kérelmet az illetékes 

területen kívüli kereskedelmi ügynökségeken keresztül oldják meg, konkrétan a 3. 

tengelyen. A 4. tengely – Leader-megközelítés – esetében, ahol a döntés helyi szinten 

történik, a vissza nem térítendő pénzeszközök iránti kérelem kidolgozása 

áthelyeződik a helyi szervezetre. A községek 16,12 %-a saját kapacitását használja ki, 

egy község százalékban kifejezve 3,22 % helyi programhoz kereskedelmi szervezetet 

alkalmazta.   

 

Tényezők: 

o A kérelmek kidolgozása nincs összefüggésben a szakemberek szaktudásával, 

de a vissza nem térítendő pénzeszközök iránti kérelemnek 

jóváhagyásáról/elutasításáról való döntéshozatal szintjével.  

o Olyan érzés, hogy a lobbizás hatása a szervezetek szintjén van, akik az 

úgynevezett projekteket alkotják.  

 

A területfejlesztés esetében a vezető (leader) szerepét az idő múlásával is fontosnak 

(57,14 %), illetve nélkülözhetetlen (35,72 %) tartsák.   

Tényezők:  

o szélesebb kontextusban nem értik meg a vezető (leader) fogalom jelentőségét, 

o negatív tapasztalatok a vezetőkkel. 

 

A projektek végrehajtásánál nyert tapasztalatok.  

Pozitív tapasztalatok:  

o a projektvégrehajtó személyek foglalkoztatása, 

o pótlólagos pénzeszközök megszerzése, 
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o jó érzés az ötlet feldolgozásából a felhívás meghirdetésének időpontjában. 

Negatív tapasztalatok: 

o  bonyolult elszámolás, 

o játékszabályok változtatása már a projekt megvalósítása alatt, 

o munkaerő, áru, szolgáltatások… drágulása, lehetetlen a saját munka 

kihasználása helyesen értett formában, 

o projektek társfinanszírozásnak nehéz feltételei, valamint ezek előkészítése is, 

o szükséges előlegfizetések, 

o papírháború, túl nagy bürokrácia, 

o felkészületlenség az EU alapokból történő kifizetésekre a megkövetelt 

műszaki dokumentáció tekintetében. 

 

A negatív tapasztalatok meghaladják a pozitív tapasztalatokat, amit az 

önkormányzatok eddig nem vesznek tudomásra. A negatív tapasztalatok emellett 

hasonlóak, mint a 2004 – 2008 programozási időszakában voltak.    

 

A községek pénzügyi támogatása a 3. tengely és Regionális Operatív Programok 

rendelkezésein keresztül a 2007 – 2013 programozási időszakban, euróban  

 

Rendelkezés 

 

Pénzjuttatás 

Társfinanszírozás 

becsült 

Követelt 

forrás 

összesen 

 

Község 

száma 

Támogatott 

terület 

lakosságának 

száma 

3.4.1 1 110 964 211 083 1 322 047 7 2731 

3.4.2 948 670 180 247 1 128 917 7 3049 

ROP  5 099 205 254 960 5 354 165 5 36 181 

Összesen 7 158 839 646 290 7 805 129 19 41 961 

   

Ebben az időszakban már komoly problémákat figyeltünk meg a támogatott projektek 

refinanszírozási lehetőségeinél, amelyeket a községek jeleznek. Eltekintve a városi 

státusszal rendelkező községektől, akik a pénzeszközöket a Regionális Operatív 

Programokból merítik, és akiknek jobb esélyük van hitelfelvételre és a tényleges 

kifizetések és kifizetési kérelem közötti időeltérések áthidalására, arra lehet 

következtetni, hogy a terület községei nem voltak képesek egyidejűleg megvalósítani 

a 4. tengely és 3. tengely projekteket, amelyeket a jogosult községek 53,85 %-ánál 

jóváhagytak. Különösen a kis községek számára korlátozott a lehetőség hitelhez jutni 

és megoldás lehet az előleg megszerzése, de ez bankgarancia megszerzésével jár, 

esetleg két jogi személy kell jótállásra.           

 

1.8 A partnerfinanszírozási modell felállítása  
 

A helyi akciócsoport partnerfinanszírozási modellje az alábbiak alapján jött létre: 

Szlovák Köztársaság 2007 – 2013 időszak Vidékfejlesztési Programjának 4. tengelye 
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– Leader – meghatározott feltételei, a 4. tengely – Leader – adminisztrációs 

útmutatásában meghatározott utasítás, az EU Tanács 1698/2005 számú rendeletével 

és az EU Bizottság 1974/2006 számú végrehajtási rendeletével összhangban, a MAS 

LEV civil egyesület területén végzett felmérések és elemzések.        

 

Az így felállított finanszírozási modell alkalmazásának feltétele volt a Helyi 

Akciócsoport státuszának megszerzése, ami a területet feljogosítsa a pénzeszközök 

lehívására a tervben meghatározott integrált területfejlesztési stratégia 

tevékenységeinek finanszírozására, ami a Leader elvek szerint készült. A pénzügyi 

terv ebben a formában lett jóváhagyva párhuzamosan a beadott vissza nem térítendő 

pénzeszközök iránti kérelemmel, a 4. tengely által – Vidékfejlesztési Program. 

 

Alapadatok az Integrált Területfejlesztési Stratégia megvalósításának 

értékelésére a MAS LEV-ben    

Helyi Akciócsoport működési tevékenységének kezdete – a Helyi Akciócsoport 

státuszának megadása: 2009. 8. 3. 

Integrált Területfejlesztési Stratégia megvalósítási időszaka: 2010. január – 2015. 

június 

Az utolsó felhívás nyilvánosságra hozatala a végső kedvezményezetteknek 2012. 

március 

Az utolsó Kifizetési kérelem benyújtása: 2015. június 

Helyi Akciócsoport maximális lehetséges támogatása:    

 2 624 020 € 
4.1 rendelet – Helyi fejlesztési stratégia     

 2 086 684 € 

4.3 rendelet – Helyi Akciócsoport működése (20 % a 4.1-ből)               

 417 336 € 

4.2 rendelet – Helyi Akciócsoport együttműködése                                 

 120 000 € 

Helyi Akciócsoport maximális lehetséges támogatása együttműködési projektek 

nélkül:   2 504 020 € 

MAS LEV választott pénzügyi irányítás rendszere: előleg-visszatérítéses 

A megszerzett előleg összege a jóváhagyott kiadások 20 %-a  

4.3 rendelet            

    83 467 € 
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MAS LEV civil egyesület társfinanszírozási bázismodellje  

 

További források a tagok pénzügyi részvétele formájában  

 

Az addicionalitás elve a MAS LEV alakuló közgyűlésén tagdíjak nagyságának 

jóváhagyásával nyilvánult meg a modellben, az alábbi formában: 

Fix tagdíjak – közszektor: 0,50 € / 1 lakos / év, ennek teljes összege 15 750 € évente. 

Fix tagdíjak – magánszektor:  20 € / 1 szubjektum / év, ami teljes összege 240 € 

évente.    

Változó tagdíjak (állami- és magánszektor): a jóváhagyott pénzeszközök 3 %-a. 

 

Az éves változó összeget nem lehet pontosan megállapítani. A becslések függnek a 

végső kedvezményezettek által egyes felhívások keretén belül benyújtott vissza nem 

térítendő pénzeszközök iránti kérelmektől és a jogos kiadások jóváhagyott és 

szerződéses összegétől kiválasztott rendeletek esetében.        

 

Igényelt pénzeszközök volumene a program megvalósításához 

 

Vissza nem térítendő pénzeszközök  

Fix tagdíjak a 2009 – 2013 években      78 750 € 

Változó tagdíjak        46 950 € 

ÁFA 5 %         54 500 € 

 
 

Európai Unió 

További állami 
forrás 

 
Mezőgazdasági Minisztérium  

 
Lőcsei járás 

községei 
(31 község) Magasabb Területi 

Egység – Eperjesi 
Önkormányzati Kerület 

 

MAS LEV, civil 
egyesület 

0,50 €/1 lakos/1 év   HACS 
működésére, azaz 15 443,64 € egész 
területen 
jóváhagyott projektek 3 %-a – becslés 
34,4 ezer € 

 

417 336,80  €  (Integrált 
Területfejlesztési Stratégia) 
  83 467 € (HACS működés) 

1 669 347 € (Integrált 
Területfejlesztési 
Stratégia 
végrehajtása) 
333 868 € (HACS 
működése) 

 

0 € közforrásokból 

 

0 € 

 
Magánszektor 

– helyi 
vállalkozók 

 

20€/év/1 szubjektum – tagdíj a HACS 
működésére 
jóváhagyott projektek 3 %-a – becslés 12,5 
ezer € 
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Összesen:        180 200 € 

Visszatérítendő pénzeszközök 

ÁFA 15 %        163 500 € 

Betett források a rendszerbe – közszektor            597 545 € 

Betett források a rendszerbe – magánszektor   125 000 € 

Összesen:        886 045 € 

 

Vissza nem térítendő és visszatérítendő  

pénzeszközök összesen:           1 066 245 € 

 

A finanszírozási rendszer tesztelése cash-flow útján  

 

A finanszírozási rendszer tesztelésénél 7 éves ciklust követünk figyelemmel, ami 5 

fázisból áll.  

(a) A program kezdeti fázisa 

A Helyi Akcsiócsoport hivatali személyzetének betöltése, bevezető 

műveletek, mint például helységek biztosítása, elsődleges kontaktus a 

Helyi Akciócsoport szubjektumaival, stb. 

(b) Intézménybiztosítási fázis 

Helyi Akciócsoport hivatalának berendezése, szerződések, stb. 

(c) Megvalósítási fázis 

Integrált Területfejlesztési Stratégia teljesítése ütemterv szerint, pályázati 

felhívások meghirdetése, a projektek kiválasztása és jóváhagyása, végső 

kedvezményezettek projektmegvalósítása, Integrált Területfejlesztési 

Stratégia aktualizálása a fejlődés alapján, stb.   

(d) Programbefejezési fázis 

A projektek fogadásának befejezése, monitoring, végső kifizetési 

kérelmek, stb.  

(e) Program befejezése utáni fázis  

Helyi Akciócsoport hivatal tevékenységének befejezése a program 

keretében. 

 

A pénzforrások folyósítása a program adminisztrációjára egyenletesen vannak 

tervezve az egyes fázisokban és a program megvalósításának egyes éveiben, kivéve 

az (a) és (b) fázist. A MAS LEV pénzforrásigényét saját forrásból fedi (fix és 

változó tagdíjak), amelyek a program alatt fokozatosan halmozódnak. A program 

kezdeti fázisa igényli a legkevesebb tervezett pénzforrást. Az intézménybiztosítási 

fázis keretén belül a legtöbb forrásra a fázis elején volt szükség, ami 

összefüggésben volt az elsődleges befektetési kiadásokkal. A megvalósítási 
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fázisban a finanszírozási igény enyhe növekedésű volt, ami az adott terület növelt 

népszerűsítésével függ össze.    

 

1.9 Helyi Akciócsoport működése 

A, Visszatérítéses rendszer a MAS LEV további forrásai nélkül 

A visszatérítéses rendszer elsődlegesen betett pénzeszközök nélkül nem lehetséges. 

A pénzeszközök visszatérítési igénye érvényesítésének elve megköveteli, hogy a 

pénzeszközök reális felhasználása bankszámlán keresztül történjék, esetleg 

készpénzben, amit pénztár-kivételezési bizonylattal kell alátámasztani. 

 

B, Visszatérítéses rendszer a MAS LEV további forrásaival 

A pénzügyi rendszer ezen alternatíva alkalmazásánál már a program kezdeti 

fázisában megfigyelhető a pénzeszközök igényt, ami fedezetét a kapott tagdíjak 

alkotják. A Helyi Akciócsoport irodája az intézménybiztosítási fázisában 

pénzhiánnyal küzd, azonban pénzügyi problémák csaknem az egész megvalósítási 

fázisban is jelen vannak.  

 

A rendszer forráshiányának csökkentése a megvalósítási fázis elején felhívási 

ütemterv módosításával lehetséges, amikor az időszak első felében a változó tagdíjak 

koncentrációja történik. A jogtalan kiadások felmerülésének megfigyelésére is 

lehetőség van, de nem feltételezhető, hogy a helyi akciócsoport nem mutat ki 

semmilyen jogtalan kiadást, viszont nem következik be a pénzáramlások lényegesebb 

befolyásolása. A váltakozás azonban előidézi a stratégia legfőbb részével kapcsolatos 

kockázatot, amikor a végső kedvezményezettek későbbi pénzfedezeti problémákat 

tapasztalhatnak a saját projektjeik megvalósításánál. 

 

A költségirányítás visszatérítéses rendszere a pénzforrás deficitjének rendezését csak 

a program befejezési fázisban teszi lehetővé, míg a program befejezése utáni 

időszakban a visszatérített pénzeszközt a helyi akciócsoport felhasználhassa az iroda 

működésére, az új programozási időszak beindításáig. Azonban ez a variáció nem 

teszi lehetővé a jóváhagyott pénzforrások teljes mennyiségének felhasználását.    

 

Ha az új program elindítása simán történne és a záró fázis bevégzésével bekövetkezne 

a program kezdeti fázisa, a helyi akciócsoport a felhalmozott pénzforrást az új 

Integrált Területfejlesztési Stratégia zökkenőmentes megvalósítására fordítaná.   

 

C, Előleges rendszer a MAS LEV további pénzforrásaival 

Kizárólag előleges rendszer teszi lehetővé a Helyi Akciócsoportnak saját forrásból 

megvalósítani a program kezdeti fázisát és az intézménybiztosítási fázisát a teljes 

szerződéses forrás 1/5-ének megfelelő összegű előleg megszerzése után. Az 
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alacsony deficitet, amely ebben a fázisban keletkezik, megfelelően időzített 

befektetési kiadásokkal el lehet hárítani. A végrehajtási fázisban és a program 

végén a Helyi akciócsoport pénzügyi problémái felhalmozódnak, miközben e 

pénzügyi mechanizmus alkalmazásánál a programozási időszak végén a hiányzó 

források elérik a 198 ezer pénzegységet, ami az adminisztrációs célokra igényelt 

pénzeszközök csaknem 1/2 részét alkotja, amit a Helyi Akciócsoportnak idegen 

forrásból kéne beszerezni. 

 

D, Előleges-visszatérítéses rendszer a MAS LEV további pénzforrásaival  

Úgy tűnik, hogy ez a rendszer a pénzügyi modell legmegfelelőbb variációja, amit a 

Helyi Akciócsoport választott. Az Integrált Területfejlesztési Stratégia MAS LEV 

végső kedvezményezetteinek beállított felhívási ütemterv, amitől függ a tagdíjak 

változó része és a tagdíjak fix összege, tudja a finanszírozás kombinált 

rendszerében összpontosítani a rendelkezésre álló eszközöket olyan mértékben, 

hogy lehet biztosítani a Helyi Akciócsoport irodája működésének folyamatosságát, 

de ezzel egy időben lehetővé teszi ezek felhasználását az együttműködési projektek 

finanszírozásánál.         

 

E, Előleges-visszatérítéses rendszer a MAS LEV további forrásai nélkül 

Az adott pénzügyi mechanizmusban a legkritikusabb időszak a program kezdeti 

fázisa és az intézménybiztosítási fázis első két hónapja. A rendszer teljes 

megvalósítási fázisában folyamatosan forrásdeficitet tartunk nyilván, de a hiányzó 

források nem olyan jellegzetesek, mint az a kizárólag visszatérítéses rendszerben és 

kizárólag előleges rendszerben van. Azt lehet mondani, hogy ez a második 

legalkalmasabb variáció és megfelelő lehet azoknál a helyi akciócsoportoknál, 

amelyek be tudják biztosítani az idegen forrást 16 – 21 ezer pénzegységben (hitel, 

kölcsön, donor adományok, stb.).     
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4.2 rendelet – Együttműködési projektek 

 

A 4.2 rendelet – Együttműködési projektek – számára a finanszírozási rendszert az 

irányító szerv úgy állította be, hogy kizárólag visszatérítéses rendszert lehet 

alkalmazni. A Fizetési kérelmet csak egyszer lehet benyújtani a projekt során, éspedig 

az összes partner oldaláról a projekt megvalósítása után.     

 

A MAS LEV menedzsmentje az együttműködési projekt finanszírozását helyi szinten 

a várható rendelkezésre álló forrásokból állította be, amelyek a D alternatíva 

alkalmazásánál keletkeznek. Ez a rendszer a program minden fázisában lehetővé tesz 

4 együttműködési projekt megvalósítását, mégpedig egyet a kezdeti fázisban, kettőt a 

végrehajtási fázisban és egyet a záró fázisban, de lehetővé teszi 4 projekt párhuzamos 

végrehajtását is a megvalósítási fázisban, amit azonban a gyakorlati megvalósítási 

kritériumok beállítása nem tesz lehetővé. 

 

A visszatérítéses finanszírozási rendszer (B változat) alkalmazásánál a szabad 

pénzforrások felhasználását együttműködési projektek megvalósítási céljaira csak a 

záró fázisában teszi lehetővé. A rendelkezésre álló források mennyisége azonban 

maximálisan 1 együttműködési projekt refinanszírozására elegendő. 

 

Az A, C és E variációk pénzügyi mechanizmusa a program végrehajtása 

szempontjából alkalmatlan, és szintén nem teszi lehetővé az együttműködési 

projektek megvalósítását a rendszerben lévő kevés szabad pénzforrás miatt.     

 

4.1 rendelet – Az Integrált Területfejlesztési Stratégia stratégiájának 

végrehajtása   

 

Maga a finanszírozási rendszer stratégiai részének figyelemmel követése nehéz, 

mégpedig a pénzügyi mechanizmus rendszerének változó alkalmazása miatt az 

állami- és magánszektorból lévő végső kedvezményezettnél.  

A vállalkozások, akik szándékában áll a 3.1 és 3.2A rendelet pénzeszközeiből 

meríteni, figyelembe kell venni saját vállalkozási kockázatain kívül a következő 

tényezőket:   

 Állami támogatási rendszer és De minimis rendszer keretében az 50 %-os 

társfinanszírozás feltételét 

 kizárólag visszatérítéses fizetési rendszert,  

 input költségeket a projektdokumentáció és marketing terv kidolgozására, 

 input költségeket a vissza nem térítendő pénzeszközök iránti kérelem 

kidolgozására,  

 jogtalan kiadások keletkezését, például építési felügyelettel kapcsolatos 

kiadások, 

 ár-infláció,  
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 változó tagdíjterhelésnek mértékét a kapott támogatás 3 %-os összegében, 

 saját projektek végrehajtásának adminisztratív igényességét, 

 érdemi jelleget (aktivitások és tevékenységek, amelyeket a 4. tengelyen 

keresztül lehet támogatni). 

 

Községek, akik szándékában áll a 3.4.1 és 3.4.2 rendelet pénzeszközeiből meríteni, 

meg kell fontolniuk a megfelelő projektfinanszírozási rendszer választását, amelyet 

elsősorban a következő tényezők befolyásolnak: 

 a község hiteltartozása és a hitelfelvételhez szükséges banki feltételek 

teljesítése, 

 kamatterhek, 

 jogi személyek egzisztenciája, akik hajlandóak kezességet vállalni, 

 a projekt jogos kiadásainak összege,   

 közbeszerzéssel kapcsolatos költségek, 

 terhelés mértéke fix tagdíjakkal és a kapott támogatás 3 %-ig terjedő változó 

tagdíjakkal, 

 áru és szolgáltatás nyújtója Áfa-köteles vagy nem Áfa-köteles, stb. 

 

Egyéb szubjektumok magánszektorból, akik szándékában áll a 3.2B és 3.3 rendelet 

pénzeszközeiből meríteni, döntéseiket az alábbi tényezők befolyásolják: 

 a jogos kiadások megtérítésénél kizárólagos visszatérítéses rendszer,  

 a 3. tengelyt kopírozó korlátozott célcsoport, 

 a 3. tengelyt kopírozó témák érdemi beállítása. 

Becsült cash-flow az állami- és magánszektorból való végső kedvezményezettnél 

 

A municipaliták, akik alacsony értékű projektek megoldásával foglalkoznak, az 

előleges finanszírozási rendszer nem alkalmas a 4 – 6 hónap folyamán, különösen a 

több kifizetési kérelmek későbbi feldolgozásának idő- és adminisztratív igényessége 

miatt. Annak ellenére a községek 45,16 %-a fontolgatja ezt alkalmazni, többnyire a 

kisebb községek 500 lakosságig. A MAS LEV többi községe (55 %) az egyszeri 

visszatérítéses rendszert alkalmazza az elszámolható kiadások megtérítésére.   

 

A magánszektorból lévő végső kedvezményezetteknél (civil egyesületek) csak a 

kizárólag visszatérítéses rendszert lehet alkalmazni, ezért célszerű a projekteket 

megvalósítani a lehető legrövidebb idő alatt. E rendeletek szerinti jogosult 

szubjektumok jellegét tekintve, a kifizetési kérelmüket 4x évente fogják alkalmazni, 

ha a projektek végrehajtása mind a két szektor szubjektumainál nem haladja meg a 12 

hónapot.   

 

A pénzeszközök fokozatos lehívásának és igénylésének becslése a felhívás első és 

második fordulója keretében reálisan benyújtott projektekből és a további fejlődések 

becsléséből ered, a felhívások ütemterve szerint, amelyet a MAS LEV irodája 

folyamatosan frissít. A községek deklarált és valós pénzügyi lehetőségeinek 

összevetésével arra lehet következtetni, hogy az önkormányzati szubjektumok 



34 

 

képesek a pénzeszközöket kumulálni olyan mértékben, hogy a községek saját 

fejlesztési projektjeiket megvalósítják, megfizetik a részleges visszatérítéses Áfát, 

miközben olyan pénzügyi kapacitás jön létre, ami lehetővé teszi a magánszektor 

szubjektumainak is az adott rendszerben kihasználni az állami szektor rendelkezésére 

álló pénzforrásait saját projektjeik megvalósítására. Ezzel kapcsolatosan a 

végrehajtási fázisban kisebb-nagyobb pénzforrás deficitet figyelhetünk meg, ami 

összefüggésben áll a projektek megvalósítására szükséges magasabb pénzeszköz 

igényével, mint amit el lehet érni megszerzett fizetések formájában a Mezőgazdasági 

Kifizető Ügynökség oldaláról. Az adott helyzetet azonban meg lehet oldani a 

projektmegvalósítás elhalasztásával a pénzügyileg fedett időszakra, mivelhogy ezt a 

Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség és végső kedvezményezett között megkötött 

szerződés feltételei engedélyezik.     
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1.10 Az Integrált Területfejlesztési Stratégia végrehajtási helyzete 
a MAS LEV területén 

 

A tényezők és a vállalkozók és önkormányzati képviselők, valamint más szereplők 

ezt követő döntései negatív módon befolyásolják a MAS LEV stratégia 

végrehajtásának eredményességét, különösen a beállított értékelési indikátorok 

szempontjából.    
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3.1 Nem 

mezőgazdasági 
tevékenységek 

diverzifikációja 

7 0 0 0 146 067,88 0 0 0 0 

3.2.A Tevékenységtámo

gatás a vidéki 
idegenforgalom 

területén  

18 4 0 22,22 271 268,92 138 237 50,9 0 0 

3.2.B Tevékenységtámo
gatás a vidéki 

idegenforgalom 

területén 

4 2 1 50,00 208 668,40 48 457 23,2 27 165 13,02 

3.3 Képzések és 
tájékoztatások 

9 2 1 22,22 313 002,60 99 170 31,6 41 620 13,30 

3.4.1 Alapvető 

szolgáltatások a 
vidéki lakosságnak 

36 25 23 63,89 542  537,84 335 886 61,9 315 540 58,16 

3.4.2 Községfelújítás és  

községfejlesztés  

36 16 9 44,44 605 138,36 198 533 32,8 115 348 19,06 

 Összesen 110 49 34 44,54 2 086 683,90 820 284 39,3 499 673 23,95 

 

 

 

A pénzeszközök elosztásának üteme a végső kedvezményezettek által benyújtott 

támogatási kérelmek alapján riasztó, elsősorban a vállalkozókra vonatkozó 

rendeleteknél. A 3.1 rendeleten keresztül – Nem mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja – egyetlen egy mezőgazdasági szubjektum sem lett támogatva, két 

tervezett és közzétett felhívás ellenére sem. Valamivel nagyobb érdeklődés van a 
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támogatás iránt a 3.2A rendeletnél – Tevékenységtámogatás a vidéki idegenforgalom 

területén, ahol 3 felhívás van betervezve. Csaknem 51 %-os forrásallokáció létezik, 

de csak 4 szubjektum között, ami megerősíti azt az állítást, hogy pénzeszközök iránt 

csak azok a vállalkozások érdeklődnek, akik pénzügyi helyzetüket kedvezőnek 

tekintik.  

A MAS LEV menedzsment elvárásain felül alakul a helyzet a 3.2B rendeletben – 

Tevékenységtámogatás a vidéki idegenforgalom területén (marketing), amikor az 

Integrált Területfejlesztési Stratégia tervezési folyamata elején csak egy passzív 

vállalkozásegyesület létezett, amely teljesítette a végső kedvezményezett 

jogosultságának kritériumát. A vállalkozások azonban képesek voltak ilyen típusú új 

egyesületeket kialakítani, ami lehetővé tette két szubjektumnak megpályázni a 

területmarketing támogatásokat.       

 

3.3 rendelet – Képzések és tájékoztatások – olyan egyesületek és intézmények részére 

alkalmas, akik alapszabályzata tartalmazza a képzési és tájékoztatási célokat. A MAS 

LEV-ben 10 szubjektum van feltérképezve, akik a jogosult kérelmezők kritériuma alá 

tartoznak. A visszatérítéses rendszer itt is érdeklődésen kívül marad, és eddig csak 

egyetlen egy létezik, aki ezt a rendeletet kihasználja.     
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1.11 Esettanulmány következtetései  
 

Az esettanulmány megerődítette, hogy a Lőcsei régióban a Helyi Akciócsoport a beállított 

modellel „társfinanszírozás további saját forrásokkal a D variáció alkalmazásával (előleges-

visszatérítéses rendszer” képes biztosítani a menedzserfunkciók folytonosságát és az 

aktivitások koordinálását, lentről felfelé irányuló megközelítéssel (4.3 rendelet). 

 

Az állami és magánszektor szubjektumai képesek elegendő összegű további pénzeszközök 

generálására az együttműködési projektek zökkenőmentes végrehajtásának céljából, valamint 

a Helyi Akciócsoport megfelelően tervezte a tagdíjak nagyságát, fix és változó bontásban (4.2 

rendelet), mégpedig a következő kritériumok mellett: 

 respektálni fogja a felhívási ütemtervet, 

 társfinanszírozás az állami és magánszektorból lévő végső kedvezményezettek 

oldaláról a község képviseletének határozatából eredő egyezménye szerint és a MAS 

LEV közgyűlésének határozata szerint fog történni,    

 a program megvalósítása alatt betartsa az együttműködési projektek megvalósításának 

idősorrendjét, 

 érvényesíti az előlegfizetést a program adminisztrációjára, 

 Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség be fogja tartani a határidőket a fizetési kérelmek 

intézésénél. 

 

Helyi szinten a program sikeres kezelésnek legnagyobb kockázatát az Integrált 

Területfejlesztési Stratégia (4.1) végrehajtási fázisa képezi, főképpen, ha a támogatott 

szubjektumok számának monitoring mutatói eléréséről van szó, leginkább a vállalkozásoknak 

szánt rendeletekben. Külső hatások, különösen a 4. tengely adminisztrációra vonatkozó 

útmutató függelékeinek közzététele, határidők betartásának elmulasztása a támogatási 

kérelmek és kifizetési kérelmek jóváhagyásánál a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség 

oldaláról, de a globális pénzügyi válság is kihatással van a helyi szintre is.     

 

1.12 Alkalmazás a Szlovák Köztársaság más helyi akciócsoportjainál  

Helyi akciócsoportok, akik előre nem biztosították be a működési tevékenységek 

társfinanszírozását (4.3), de az együttműködési projekteket sem (4.2), és a visszatérítéses 

finanszírozási rendszer A és B variációját alkalmazzák, elsősorban foglalkozniuk kell azzal a 

kérdéssel, hogyan szerezzenek megfelelő mennyiségű további pénzeszközt a visszafizetésig 

eltelt időnek áthidalására és egyaránt minimalizálni kell a jogtalan kiadások keletkezését.         

 

A 4.3 rendeletre – Helyi Akciócsoport működése (C variáció) – szánt összes forrás 20 %-ának 

megfelelő előlegfizetés érvényesítése sem elég további finanszírozási források nélkül az 

összes folyósított forrásmennyiség kimerítésére, habár az előleg nagyban segíti a 

zökkenőmentes adminisztrálást és program koordinálását a területen.   
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A további források nagyságának helyes beállításánál, például tagdíjak formájában, fel lehet 

használni a terület forrásait a 4.2 rendeletre – Együttműködési projektek – és a non-profit 

szektor végső kedvezményezetteik számára is a 4.1 rendeletre – Integrált Területfejlesztési 

Stratégia végrehajtása. Ezen kívül a visszatérített pénzeszközök a program megvalósítása 

utáni fázisában kiút lehet az iroda tevékenységeinek fenntartására az új programozási időszak 

elindításáig.       

 

Tekintettel arra, hogy a helyi akciócsoportok újonnan alapított egyesületek, az egyes 

visszatérítésekig nincs lehetőségük hitel megszerzésére. Két reális lehetőség van arra, hogyan 

lehet a működési rezsire és helyi akciócsoport készség-építésére jóváhagyott forrásokat 

kimeríteni (4.3): 

1. előleg megszerzése, Integrált Területfejlesztési Stratégia végrehajtására jóváhagyott 

jogos kiadások 20 %-ának megfelelő összegben.  

2. pénzeszközök felhalmozása a helyi akciócsoportok tagjaitól vagy más 

adományozóktól az előleg összegében, illetve az Integrált Területfejlesztési Stratégia 

végrehajtására jóváhagyott forrásoknak 1/5 részének összegében a program kezdeti 

fázisában.    

 

Az Integrált Területfejlesztési Stratégia végrehajtásának sikeressége, az egyes helyi 

akciócsoportok (összesen 11 helyi akciócsoport) visszatérítési rendszerének alkalmazása 

mellett, tehát szorosan összefügg: 

1. további pénzeszközök nagyságával, amelyet erre a célra a köz- és magánszféra 

partnerség képes generálni, 

2. feltételezéssel, hogy a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség oldaláról a kifizetések 

rendszeresen történnek a helyi akciócsoport számlájára.  

 

Már a program kezdeti fázisában szükséges az Integrált Területfejlesztési Stratégia pénzügyi 

tervét beállítani a költségvetés rendszeres merítésére rendszeres fizetési kérelmekkel az egész 

végrehajtási időszak alatt, beleértve a program befejezésének fázisát. Tekintettel a helyi 

akciócsoportok eltérő területeinek kezelésére, feltételezhető, hogy Szlovákiában a helyi 

akciócsoportoknál nem lesznek azonosak a működéssel és adminisztrációval kapcsolatos 

kiadások. Ezért feltételezhető, hogy a kiszabott pénzforrások mennyisége nem lesz teljes 

mértékben kihasználva, esetleg a jóváhagyott összeg merítése lehet célszerű és nem hatékony. 

Ezért is a helyi akciócsoportok kritériális elosztásának javaslata megoldást jelent az egyes 

Integrált Területfejlesztési Stratégia támogatásainak jobb beállítására.          

 

A helyi akciócsoportok tipológiai felosztása szempontjából eltérések adódhatnak a 

pénzforrások mozgásánál a választott pénzügyi rendszerben. Természetes, hogy nagy helyi 

akciócsoportok társfinanszírozása felosztódik több kisebb községek között, tehát az ilyen 

kataszterileg elhatárolt területeken nagyobb pénzügyi kötelezettségek keletkeznek, amíg a 

több számú községekkel rendelkező helyi akciócsoportoknál (közép és nagy helyi 

akciócsoportok) az egy községre eső pénzügyi részvétel várhatóan kisebb összegű. 

Ugyanakkor ezeknél az akciócsoportoknál előreláthatólag a pénzáramlások folytonosságánál 

problémák keletkeznek, mivel kis községekről van szó, akiknek költségvetései 

alulméretezettek. Feltételezzük, hogy az állami szektor által jobban támogatott helyi 
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akciócsoportoknál kisebb problémák vannak a pénzáramlások folytonosságával, mint azoknál 

az akciócsoportoknál, akiket jelentősebben a magánszektor támogat. Ennek oka az, hogy a 

finanszírozás csupán a visszatérítéses rendszertől függ, ami lényegesebben terheli a pénzügyi 

mechanizmus alkalmazását.  

 


