FOGALOMJEGYZÉK
Akcióterület: Az a legalább 10 000, legfeljebb 150 000 fős lakosságszámú konkrét összefüggő városi
terület, amelyre a helyi közösségi fejlesztési stratégia készül, és amelyen az operatív program céljainak
megfelelő fejlesztések a CLLD forrásából megvalósulnak. A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
(HKFS) által meghatározott akcióterület Pécs területe.
CLLD (Community-Led Local Development): A közösségvezérelt helyi fejlesztés eszköze, a helyi
közösségek (helyi lakosság, helyi vállalkozások, helyi civilek és a helyi önkormányzat) együttműködésében
tervezett és végrehajtott integrált, programalapú fejlesztés a helyi közösség részvételének és
tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása, a közösségi alapú gazdaságfejlesztési
módszertanok kialakítása és elterjesztése érdekében.
ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap. Az ERFA célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése az
Európai Unióban a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésével. Az ERFA beavatkozásainak célja, hogy
csökkentse a városias területeken a gazdasági, környezeti és társadalmi problémákat, különös tekintettel
a fenntartható városfejlesztésre.
ESZA: Európai Szociális Alap. Az ESZA forrásai az embereket szolgálják, az alap Európai Unióban elérhető
foglalkoztatási és oktatási lehetőségek fejlesztésére koncentrál. Célja ezenkívül a leginkább sebezhető, a
szegénység veszélyének kitett emberek helyzetének javítása is.
Helyi Akciócsoport (HACS): Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkében
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kapacitásfejlesztés, képzés, hálózatépítés, az érdekeltek közötti információcsere előmozdítása, a
potenciális helyi kedvezményezettek számára segítségnyújtás, a meghirdetésre kerülő felhívások
kidolgozása, valamint a helyi támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzése, szakmai értékelése és
rangsorolása.
Helyi Felhívás: A helyi támogatást igénylők számára elkészített, a helyi támogatási kérelmek
benyújtásához szükséges információkat tartalmazó dokumentum, amelyet a HACS a HKFS-ben
foglaltakkal összhangban, a helyi érdekeltek számára, a CLLD eszköz keretében elnyert támogatás terhére
dolgoz ki és jelentet meg az IH jóváhagyását követően.

Helyi kedvezményezett:

A helyi közösségi fejlesztési stratégiában foglaltakkal összhangban

meghirdetésre kerülő helyi felhívás keretében támogatást nyert kedvezményezett.
Helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS): A helyi közösség bevonásával egy adott területegységre
vonatkozó fejlesztési dokumentum, amely tartalmazza az érintett terület fejlesztési szükségleteit és
lehetőségeit, a terület fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, intézkedéseket, számszerűsíthető
eredményeket, irányítási és monitoring rendszert.
HKFS megvalósítása: A HKFS megvalósítása alatt értjük a HKFS-ben foglalt célok, célkitűzések
eléréséhez szükséges tevékenységeket, a helyi fejlesztések támogatását, megvalósítását, a hazai és
nemzetközi együttműködéseket, a helyi szereplők forráshoz jutásának elősegítését, valamint a program
teljes menedzsmentjét.
HKFS végrehajtása: A HKFS végrehajtása alatt értjük a HKFS megvalósítását segítő adminisztratív
tevékenységek ellátást, a stratégia megvalósításának irányításához kapcsolódó működési feladatokat, a
helyi felhívások megjelentetéséhez szükséges feladatokat, a stratégiához illeszkedő fejlesztések
kiválasztásához szükséges feladatokat, valamint a monitoring és értékelési feladatokat.
Helyi támogatást igénylő: A HACS akcióterületén működő szervezet, amely helyi támogatási kérelmet
nyújtott be a HACS által meghirdetett helyi Felhívásra.
Helyi támogatási kérelem: A helyi felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő
dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a projektadatlap
és a mellékletek. Helyi támogatási kérelmet az adott akcióterületen működő szervezetek nyújthatnak be az
illetékes HACS-hoz.
IH (Irányító Hatóság): Az EU 2014 és 2020 közötti időszakra szóló kohéziós politikája szerint az irányító
hatóság az operatív programok hatékony irányításáért és megvalósításáért felel. Az irányító hatóság
szerepét a tagállam által kijelölt és jóváhagyott tagállami minisztérium, regionális hatóság, önkormányzat
vagy más állami, vagy magántestület töltheti be. Az irányító hatóságokkal szemben támasztott elvárás,
hogy a munkájukat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét betartva végezzék. A Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár irányításával a Pénzügyminisztérium keretén belül, az Európai Uniós Források Felhasználásáért
Felelős Államtitkár alá tartozik.
Innováció: Új termék vagy szolgáltatás jön létre; új módszer alkalmazása, amely lehetővé teszi a
különböző erőforrások kombinációját, ami a belső potenciálok jobb kihasználását eredményezi;
hagyományosan elkülönülten működő ágazatok kombinációja, összekapcsolása; a helyi szereplők

szokatlan kombinációjának bevonása a döntéshozásba, a projektek megvalósításába, a részvétel
megszervezésének eredeti módja.
Közösségi tevékenység: Minden olyan szolgáltatás, mely nem gazdasági – pénzügyi szolgáltatás,
közösségi célokat szolgál, hozzájárul a közösségfejlesztéshez, a társadalmi bizalom erősítéséhez, a
szabadidő minőségi eltöltéséhez. A közösségi szolgáltatások közé tartoznak például a bármely szervezet
által nonprofit alapon nyújtott kulturális, közművelődési, szabadidős, sportszolgáltatások, ill. ide soroljuk az
önkormányzat által ellátott közszolgáltatások közül a közművelődési, közgyűjteményi, kulturális,
sportszolgáltatást, tevékenységet.
Közreműködő szervezet (KSZ): A TOP lebonyolítása során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. számú
mellékletében a Magyar Államkincstár került kijelölésre közreműködő szervezetként. A Kincstár szervezeti
felépítésében a TOP megvalósítási modelljéhez illeszkedik, vagyis a tervezés és végrehajtás központi
irányítással megyei irodáknál történik. A budapesti központ funkciója a megyei irodák működésének
irányítása, az egységes feladatellátás biztosítása, az elvégzett feladatok minőségbiztosítása és az
erőforrás-gazdálkodás. Ezen túl központi funkció a közbeszerzési, jogi, követeléskezelési feladatok,
ügyfélszolgáltatás, valamint beszámolók összeállítása az éves előrehaladás áttekintésére, éves tervek
teljesülésére vonatkozóan. A 18 megyei igazgatóság Állampénztári Irodáin belül működő Pályázati
Támogatások Osztálya feladata a támogatási kérelmek befogadása, a Kedvezményezettekkel való
közvetlen és intenzív kapcsolattartás, a projektek megvalósulásának nyomon követése, a kifizetési
kérelmek, valamint a támogatási szerződések kezelése.
Közszolgáltatás: A törvényi megfogalmazás alapján „Közszolgáltatás: minden közhatalmi tevékenység ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási
tevékenységet, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás, ellátás, illetve
tevékenység (a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998.évi XXVI. tv 4.§
fb) pontja alapján).
Közterület: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 2. §ának 13. pontja értelmében –: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás akként tart nyilván.
Kulcsprojekt: Az a kiemelt fejlesztés, amely a HKFS céljaival, elvárt eredményeivel közvetlen
összefüggésben van. Megvalósításának indokát maga a HKFS tartalma adja. Alternatíva nélküli
beavatkozás, amelyre akár maga a teljes HKFS is épül.

Kulturális tevékenység: Olyan intézmény vagy szolgáltatás, amely időben korlátlanul vagy korlátozottan,
ingyenesen vagy díjfizetés ellenében kulturális vagy közművelődési lehetőséget biztosít a felhasználó
számára. Ide tartoznak többek között a következők: közoktatási intézmény, (kert)mozi, (szabadtéri)
színház, kiállító terem, kiállító tér, muzeális intézmény, könyvtár, kulturális központ, koncertterem, koncert
tér, rendezvényközpont.
Nem független ajánlattevő: Az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett
vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre,
képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója,
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol,
vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve),
annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett
szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási,
képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a
támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt
vállalkozásnak minősül.
Nonprofit szervezetként működő szervezet: Olyan szervezet, amelynek elsődleges célja nem a profit
termelése, hanem valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése. Ide tartozhat minden nonprofit és egyéb
nem nyereségérdekelt szervezet.
Nyitott terek: Közhasználatra megnyitott szabad terek, amelyek vagy magán- vagy köztulajdonban vannak
és korlátlanul vagy időben korlátozottan bárki által megközelíthetők, használhatók.
TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program): A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program fő célja az egyes térségek gazdasági növekedése és a foglalkoztatás bővítése. Rögzíti az
önkormányzati kompetenciákba eső fejlesztési szükségletek kielégítésének kereteit, kiemelt törekvése a
helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása. A program reagál az eltérő területi
igényekre és az ezekre szabott beavatkozásokat szándékozik megvalósítani, valamint a térségek belső
erőforrásaira építkező fejlesztések támogatását célozza meg. A TOP beavatkozások összesen 7 prioritási
tengely mentén történnek. A 7. prioritási tengely az alábbi intézkedéseket tartalmazza:
•

7.1 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése,

•

7.2 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva.

