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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem
vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett
hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

A BIZOTTSÁG 522/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

►B

(2014. március 11.)
az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból támogatandó, a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések
kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
(HL L 148., 2014.5.20., 1. o.)
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▼B
A BIZOTTSÁG 522/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ
RENDELETE
(2014. március 11.)
az 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
Európai
Regionális
Fejlesztési Alapból
támogatandó,
a
fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó innovatív intézkedések
kiválasztására és irányítására vonatkozó részletes szabályok
tekintetében történő kiegészítéséről

1. cikk
Innovatív intézkedések irányítása
(1)
A Bizottság kijelöl egy vagy több szervet vagy testületet,
amelyeket a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése
c) pontjának megfelelően megbíz az uniós szintű innovatív intézkedé
sekhez kapcsolódó költségvetés-végrehajtási feladatok ellátásával (a
továbbiakban: „megbízott szerv”).
A 966/2012/EU rendelet 60. cikke (1) bekezdésében meghatározott
követelmények mellett a megbízott szervnek igazolnia kell, hogy az
uniós források kezelése terén tapasztalattal rendelkezik számos tagállam
ban.
(2)
A Bizottság összhangban a 966/2012/EU, Euratom rendelet
61. cikke (3) bekezdésével hatáskör-átruházási megállapodást köt a
megbízott szervvel, amely az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet (1) 40. cikkében meghatározott követelményeken
felül az alábbiakra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz:
a) a pályázók és a kedvezményezettek számára adott iránymutatás;
b) a Bizottság által jóváhagyandó éves munkaprogram összeállítása;
c) az innovatív intézkedések kiválasztását szolgáló pályázati felhívások
megszervezése;
d) a kérelmezők támogathatóságának értékelése;
e) szakértői testület – a Bizottság egyetértésével történő – felállítása a
pályázatok értékelése és rangsorolása érdekében;
f) az innovatív intézkedések kiválasztása a szakértői testület ajánlása
alapján és a Bizottsággal egyetértésben;
g) arra vonatkozó követelmény, hogy olyan dokumentumot kell a
kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, amely tartalmazza a
támogatás Bizottság által meghatározott feltételeit;
h) a kedvezményezettek által benyújtott jelentések és a kedvezménye
zetteknek történő kifizetések ellenőrzése;
i) az egyes innovatív intézkedések nyomon követése;
j) kommunikációs rendezvények megszervezése;
(1) A Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rende
lete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról
szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalma
zási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).
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k) az eredmények terjesztése, egyetértésben a Bizottsággal;
l) az egyes innovatív intézkedések ellenőrzése annak biztosítására,
hogy az intézkedések során a támogatás a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvének megfelelően kerül végrehajtásra;
m) pénzügyi hozzájárulás biztosítása a megbízott szerv irányítási felada
tainak támogatására a megbízott szerv működési költségeihez nyúj
tott átalányösszegű hozzájárulás formájában, amely az érintett szer
vezetnek nyújtott uniós támogatás összegén alapul.
(3)
A megbízott szervezet a Bizottság rendelkezésére bocsátja a
966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke (5) bekezdésében említett
dokumentumokat, valamint az innovatív intézkedések végrehajtásának
értékeléséhez szükséges valamennyi információt.

2. cikk
Az innovatív intézkedések kiválasztása
(1)
A megbízott szervezet a pályázati felhívás alapján kiválasztja az
innovatív intézkedéseket, figyelembe véve a Bizottság szolgálatai által
éves alapon meghatározott témákat.
(2)
A következő hatóságok pályázhatnak innovatív intézkedésekhez
nyújtandó támogatásra:
a) bármely városi helyhatóság valamely közigazgatási egységen belül,
amely az urbanizáció fokának megfelelően nagyvárosnak, városnak
vagy városrésznek minősül, és legalább 50 000 lakosa van;
b) városi hatóságok társulásai és csoportosulásai valamely közigazgatási
egységen belül, amely az urbanizáció fokának megfelelően nagyvá
rosnak, városnak vagy városrésznek minősül, és legalább
50 000 lakosa van; ide tartoznak a határokon átnyúló társulások és
csoportosulások, illetőleg a különböző régiókban és/vagy a tagálla
mokban működő társulások és csoportosulások.
(3)
Az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett szakértői
testület ajánlásokat tesz a kiválasztandó innovatív intézkedésre. A
Bizottság által elnökölt szakértői testület összetétele földrajzilag
kiegyensúlyozottnak kell lennie. Az ajánlások megtétele során a szak
értői testület különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a) a pályázat innovatív tartalma és a benne rejlő lehetőségek az új
megoldások feltérképezésére és vizsgálatára;
b) a pályázat minősége;
c) az érintett partnerek bevonása a pályázat előkészítésébe;
d) mérhető eredmények ismertetésére vonatkozó képesség;
e) a javasolt megoldások átültethetősége.
A szakértői testület biztosítja, hogy ajánlásai megtétele során tekintetbe
veszi az Unió városi térségeinek területi sokszínűségét.
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(4)
A megbízott szerv a szakértői testület ajánlása alapján és a Bizott
sággal egyetértésben választja ki az innovatív intézkedést;
(5)
Az egyes innovatív intézkedések esetében odaítélt összeg nem
haladhatja meg az 5 000 000 EUR-t.
▼M1
(6)
Az egyes innovatív intézkedések végrehajtása legfeljebb négy
évet vehet igénybe.
▼B
3. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó
valamennyi tagállamban.

