
Tájékoztatás a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület területén a “Velencei-tó helyi termék, helyi 
szolgáltatás, helyi érték” vonatkozásában, hálózatban való részvételről 

 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület KGY/129/2017 (V.18.) számú határozat értelmében a LEADER 

2014-2020 programozási időszakban a LEADER projektek megvalósításának feltétele, hogy a pályázók 

vállalják, hogy projektenként aktívan részt vesznek a “Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi 

érték” hálózat munkájában. A LEADER program helyi szereplői együttműködésükkel támogatják a 

sikeres projektek létrejöttét és fenntarthatóságát. Kiegészítik egymás tevékenységét, ezzel is 

elősegítve a térség dinamikus fejlődését, erősítve a gazdasági növekedést. Az együttműködés 

szorgalmazza, hogy a LEADER projektgazdák ne egymástól elszigetelten valósítsák meg projektjüket, 

hanem a HFS elvárásainak megfelelően közösségben, hálózatban támogassák az innovatív fejlesztések 

létrejöttét. 

 

A hálózat tagjai projektenként egyszeri hozzájárulási díjat fizetnek a 2018-2019 évre egy összegben, 

amely a LEADER helyi felhívás megjelenését követően teljesítendő. 

Hálózati tagságról a LEADER HACS munkaszervezet igazolást ad, amely a munka szervezet irodájában 

vehető át. LEADER HACS IGAZOLÁS VP6-19.2.1.-93- Helyi felhívás keretében benyújtandó 

támogatási kérelemhez. 

 

A hálózati hozzájárulási díj mértéke: projektenként: 225 000.-Ft 

 

A 2021. évben és azt követően az éves tagdíjat a következő tagsági év megkezdésétől számított 2 

hónapon belül kell teljesíteni, amely megegyezik az Egyesületi tagdíjjal, amelyet a Közgyűlés közgyűlési 

határozatban határoz meg mindig az adott évben. 

 

A “Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” hálózati részvétel a Térségi LEADER 

együttműködést kívánja szolgálni, a LEADER szereplők szolgáltatásainak összehangolásával. 

A hálózati együttműködés feltétele, hogy a projektgazda LEADER projekttel rendelkezzen. Amennyiben 

a Hálózati tag nem rendelkezik érvényes LEADER projekttel (2014-2020) a befizetett hozzájárulás 

visszautalásra kerül. 

 

A hálózathoz való csatlakozás projektenként értendő. 

A kitöltött, aláírt Együttműködési Megállapodás és hálózati díj befizetésének igazolása, a HACS igazolás 

kiadásának feltétele.  

A befizetést számla alapján átutalással, vagy sárga postai csekken tudja a pályázó teljesíteni. 
Közlemény rovat: hálózati hozzájárulás 

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 
Bankszámlaszám: 11736082-20025098 
 
5. A Hálózati tagdíj 
 
Együttműködő felek rögzítik, hogy a Hálózat tagjai hálózati hozzájárulást fizetnek projektjük után, 
amelynek értéke 2021-2022-ben a mellékelt adatlap szerint teljesítendő. Ezt követően az éves tagdíjat 
a következő tagsági év megkezdésétől számított 2 hónapon belül kell teljesíteni, amely megegyezik az 
Egyesületi tagdíjjal, amelyet a Közgyűlés határoz meg. 
 
 



 
 
 

 


