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LEADER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Tisztelt Tagok! Tisztelt Pályázók!

Megjelent az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
76/2011 (VII. 29.) VM rendelet, mely honlapunkról közvetlenül elérhető. (http://homokhatsagleader.hu)

A rendelet értelmében a LEDAER pályázatok benyújtására 2011.szeptember 30. és október 31.
között van lehetőség, elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és
honlapján közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.
A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.
Az ügyfél a pályázat benyújtásához a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét igénybe
veheti technikai közreműködőként.

A pályázat benyújtásának lépései:
1. A hatályos Eljárásrend értelmében a pályázat benyújtását megelőző 60 napban PROJEKT
ADATLAP benyújtása kötelező a Leader HACS munkaszervezetéhez, előzetes bírálás céljából.
A

projekt

javaslat

az

IH

által

rendszeresített

„Projekt

adatlap”

elnevezésű

formanyomtatványon (http://homokhatsag-leader.hu) nyújtható be a LEADER HACS
munkaszervezetéhez.

Felhívom a figyelmet, hogy a formanyomtatvány használata kötelező, a nem a
formanyomtatványon benyújtott projekt javaslatokat a HBB vizsgálat nélkül elutasítja!
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a. Az ügyfelek, amennyiben kis-értékű projektre kívánnak pályázatot benyújtani, a
Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 25.
napig nyújthatják be. (Benyújtási határidő: 2011. szeptember 05.)

b. Amennyiben az ügyfél nem kis-értékű projektre tervez pályázatot benyújtani, a
Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző
napon nyújthatják be. (Benyújtási határidő: 2011. szeptember 29.)
Figyelem!
ÉRVÉNYES, HATÁRIDŐBEN BENYÚJTOTT PROJEKT-ADATLAP NÉLKÜL ÉRVÉNYES LEADER
PÁLYÁZAT NEM NYÚJTHATÓ BE! A HBB TÁMOGATÓ NYILATKOZATA A PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPFELTÉTELE!

2. A HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG kizárólagos feladata a LEADER HACS által kidolgozott HVS, azaz a
LEADER HACS által megfogalmazott LEADER kritériumrendszerhez való illeszkedés vizsgálata
és ennek kapcsán a projekt javaslatok támogatása vagy elutasítása.
A Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB) a LEADER HACS jogi személyiségű
szervezetének választott testülete, amely az ÚMVP IV. tengelye kapcsán benyújtott
projektjavaslatokat megvizsgálja, és dönt a benyújtott projekt javaslatok HVS-hez való
illeszkedésének megfelelőségéről. A HBB ülései nyilvánosak, azokon az egyesület tagsága
tanácskozási jog nélkül részt vehet.
3. A projekt javaslatot a pályázó a LEADER HACS által megfogalmazott célterületek
vonatkozásában nyújthatja be.
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A LEADER rendelet szabályozza a LEADER megvalósításának szorosabb értelemben vett
keretfeltételeit, a LEADER jogcímeket, amelyek alapján a LEADER HACS-ok kialakították a
Felhívással egy időben megjelentetett célterületeket. Ezek a célterületek egy célterület
katalógusban, LEADER HACS-onként kereshető formában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján (www.mvh.gov.hu) közzétett célterület
katalógusban, továbbá az illetékes LEADER HACS honlapján (http://homokhatsag-leader.hu)
találhatóak meg, és a Pályázati Felhívás részeként egyenként is letölthetőek a www.umvp.eu
honlapról.
A célterületek tartalmazzák az adott LEADER HACS területén benyújtható LEADER pályázatok
részletes feltételeit.
4. A LEADER HACS által kidolgozott HVS, azaz a LEADER HACS által megfogalmazott LEADER
kritériumrendszerhez való illeszkedés vizsgálata és ennek alapján történik a projekt
javaslatok támogatása vagy elutasítása.
5. A LEADER kritériumrendszer célterületenkénti bontásban szintén elérhető az illetékes
LEADER HACS honlapján http://homokhatsag-leader.hu.
6. Az ügyfelek által postai úton, vagy személyesen benyújtott Projekt adatlapokat a LEADER
HACS munkaszervezete érkezteti és iktatja. A személyesen benyújtott projekt adatlapokat a
LEADER HACS munkaszervezetének munkatársa az IH által rendszeresített Átadás-átvételi
jegyzőkönyv (2. melléklet) együttes aláírásával érkezteti. A projekt javaslat benyújtását –
amennyiben az személyesen történik - a HBB adminisztratív szerve, a LEADER HACS
munkaszervezete átadás-átvételi adatlap kitöltésével dokumentálja. Az átadás - átvétel során
a HBB adminisztratív szerve köteles szóbeli tájékoztatást nyújtani az ügyfél részére a HBB
projekt javaslatokhoz kapcsolódó további eljárásáról, valamint a részletes HBB eljárásrend
honlapon való elérhetőségéről.
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7. A beérkezett Projekt adatlapokat a LEADER HACS munkaszervezete összesíti és nyilvántartja
az IH által előírt formanyomtatványon (Összefoglaló táblázat). A nyilvántartásokat napra
készen vezeti és folyamatosan biztosítja a hozzáférhetőséget a HBB tagjai számára a LEADER
HACS munkaszervezetének irodájában.
8. A HBB tag az ülést megelőzően elektronikus formában megkapja a munkaszervezettől a
Projekt adatlapokat összefoglaló táblázatot (3. melléklet) legkésőbb a HBB ülést megelőző 3.
munkanapon. Amennyiben a HBB tag nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, vagy más
módon ennek kapcsán akadályoztatott, úgy a munkaszervezet irodájában biztosítani kell a
hozzáférhetőséget.
9. A benyújtott Projekt adatlapok – a HBB ülés kivételével - nem vihetők ki a munkaszervezet
irodájából.
10. A HBB a benyújtott Projekt adatlapok alapján egyenként egyszerű többséggel dönt a
projektek támogatásáról, illetve elutasításáról. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg
kell ismételni.
11. A döntésről minden esetben a döntést követő 5. munkanapig postai úton, vagy a hivatalos
formanyomtatvány szkennelt változatának elektronikus továbbításával a LEADER HACS
munkaszervezete az IH által rendszeresített formanyomtatványon tájékoztatja az ügyfelet.
A HBB által kiadott döntést és indoklását tartalmazó okirat az ügyfél által benyújtandó
LEADER pályázat nem hiánypótoltatható kötelező melléklete, amelynek csatolásáért az
ügyfél a felelős. A DOKUMENTUM NEM CSATOLÁSA A BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉS
NÉLKÜLI ELUTASÍTÁSÁT VONJA MAGA UTÁN!
Az ügyfél a HBB döntése ellen a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül fellebbezéssel
élhet, amelyet a LEADER HACS jogi személyiségű szervének legfőbb szervéhez kell címeznie
és a LEADER HACS munkaszervezetéhez benyújtania.
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További általános információk:
-

Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe
szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.

-

Egy pályázat kizárólag egy LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló projektre,
valamint egy célterületre irányulhat.

-

A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy
pályázatot nyújthat be. Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag ezen
célterület

vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének

beadását követően nyújthat be.
-

Egy ügyfél a 2007–2013. évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot
nyújthat be.

-

Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag ezen célterület vonatkozásában
korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be.

-

Mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél pályázat benyújtására akkor jogosult, ha a pályázati
felhívás megjelenése előtt legalább 3 hónappal a LEADER HACS illetékességi területén
székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik, kivéve, ha a LEADER HACS a célterület
katalógusban ettől eltérően rendelkezik

Amennyiben kérdés merülne fel, jómagam és a munkaszervezeti iroda munkatársai is szívesen állnak
rendelkezésre, telefonon, e-mailen, illetve személyes konzultáció keretében is.

Kecskemét, 2011. augusztus 5.
Vén Gabriella
munkaszervezet-vezető s.k.

5

