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Indikátor megnevezése FAIR azonosító 

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partn erek vagy nem önkormány-
zati szervezetek által a HFS keretében tervezett és  végrehajtott programok 
száma  

 

mértékegysége darab 

típusa output  / eredmény 

Indikátor definíciója ( leírás, cél)  

Azon programok száma, amelyeket részben vagy egészben a közösség által irányított helyi infrastrukturális 
fejlesztések (CLLD) kezdeményezés keretében valósítanak meg: 

• az állam vagy az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények (pl. művelődési ház, színház, 
kultúrház, közösségi ház, stb., továbbá alap- és középfokú képzési intézmények), 

• civil szervezetek, egyéb NGO-k, 

• az összes olyan szervezet, amely az előző kategóriákba nem sorolható be, azonban alapvetően 
kapcsolódik a helyi fejlesztési stratégia (HFS) megvalósításához. 

A programoknak minden esetben teljes mértékben meg kell valósulniuk. 

Indikátor specifikumok 

OP indikátor: igen  / nem közös indikátor: igen / nem 

bázisérték kötelez ően nulla: igen / nem tervt ől való eltérés %-ban: 50 

referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 1 432 

negatív lehet:  igen / nem  csak egész szám lehet:  igen / nem 

 

Bázisérték (kiinduló érték)  kiszámítása 

Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni Vonatkozási id ő - az időszak, amelyre vonatkozó-
an a bázisérték számítandó 

NEM RELEVÁNS NEM RELEVÁNS 

Számítási mód 

A bázisérték kötelezően 0. 

 

Célérték teljesülésének elvárt id őpontja 

OP szerint (TOP: 2023) 

 
 

Tervérték teljesülésének elvárt id őpontja 

A projekt fizikai befejezésének napja. 

 

Tényérték (aktuális érték)  kiszámítása 

Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, 
avagy a jelentéstételi kötelezettség id őpontja 

Vonatkozási id ő - az időszak, amelyre vonatkozó-
an a tényérték számítandó 

A megvalósítási időszak jelentéstételi időszakainak 
zárónapjai,  

a projekt fizikai befejezésének napja. 

A megvalósítási időszak jelentéstételi időszakainak 
zárónapjai,  

a projekt fizikai befejezésének napja. 

Számítási mód 
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Az adott projekt kapcsán a definícióban felsorolt szervezetek által támogatásból végrehajtott programok 
számának összege. 

 

 
 
 

Kapcsolódó jogszabályok 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 
 

Az indikátor el őállításához kapcsolódó speciális szempontok 

- 

Kapcsolódó fogalmak 

Közösség által irányított helyi infrastrukturális f ejlesztés (CLLD): városi területeken a helyi közössége-
ket, a helyi nyilvánosságot és a magánszektort magában foglaló együttműködés, amely szerveződés kezde-
ményezései alapján a helyi közösségek részvétele és tudatosságának fokozása, valamint a helyi társadal-
mak megújítása érdekében indított fejlesztési akciók valósulnak meg. 
Kormányzati partnerek : az állam által fenntartott kulturális intézmények (pl. művelődési ház, színház, kul-
túrház, közösségi ház, stb.). 

Önkormányzati partnerek : az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények (pl. művelődési ház, 
színház, kultúrház, közösségi ház, stb.). 

Társadalmi partnerek : civil szervezetek (2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 6. pontja szerinti definíciója alap-
ján) és egyéb NGO-k. 
NGO (non-governmental organization): nonprofit formában működő szervezet, így ide tartoznak a civil szer-
vezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szakszervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek, szociális szö-
vetkezetek, egyesületek, egyházak. 

Nem önkormányzati szervezetek : azok az egyéb szervezetek, amelyek nem tartoznak a kormányzati part-
nerek, az önkormányzati partnerek, vagy a társadalmi partnerek közé, azonban alapvetően kapcsolódnak a 
helyi fejlesztési stratégia (HFS) megvalósításához, és így részvételük indokolt a programok megvalósításá-
ban. 

Igazoló dokumentumok 

Jelenléti ívek, fotódokumentáció. 


