Az EMVA társfinanszírozású intézkedések irányító hatóságának 51/2013. számú (2013.VI.
5.) közleménye
A LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó
LEADER Intézkedési Tervek közzétételéről II.
A LEADER Program harmadik támogatási kérelem benyújtását megelőzően a LEADER
Program megújításra, átdolgozásra került, amelynek középpontjában az egyszerűsítés és a
helyi igényeknek megfelelő döntési kompetencia erősítése állt.
A LEADER Program harmadik körét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet szabályozza, továbbá
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társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, amely a támogatásokra vonatkozó általános előírásokat
tartalmazza.
A LEADER Program harmadik pályázati körének meghirdetése előtt a LEADER HACS-ok
felülvizsgálták a HVS-eiket és azok alapján összeállították a LEADER Intézkedési Tervüket.
A LEADER Intézkedési Tervben rögzítették az illetékességi területükön támogatandó célokat
és a támogatások feltételeit. Az intézkedések tartalma ad alapot a LEADER HACS-ok Helyi
Bíráló Bizottságának (a továbbiakban: HBB) arra, hogy a LEADER HACS-hoz az
intézkedésekre beérkező projektötletek támogathatóságáról döntsön. A HBB döntési
kompetenciája kizárólagos, mivel csak az a projekt kaphat támogatást, amely a HBB
támogatói döntésében részesül.
A LEADER HACS-ok által létrehozott HBB az Irányító Hatóság által jelen közlemény
mellékleteként közzétett „Helyi Bíráló Bizottság működésének eljárásrendje a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia LEADER Tervének végrehajtása érdekében” című
dokumentum alapján működik. Amennyiben a LEADER HACS HBB-je a HBB
eljárásrendben meghatározott esetekben vagy nem szabályozott esetekben eltér a HBB
eljárásrendtől, akkor azt saját, a HBB-jére vonatkoztatva Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell rögzítenie és közzé kell tennie a honlapján az ügyfelek számára is
megismerhető módon.
A LEADER Program harmadik pályázati körében a pályázati rendszer általános leírását, a
pályázati rendszer felépítését és a pályázatok benyújtásának módját és rendjét a jelen
közlemény mellékletét képező „Eljárásrend a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER
Tervének végrehajtása érdekében” című dokumentum mutatja be. Az 1. sz. és 2. sz.
melléklet a pályázat benyújtási folyamatot szemlélteti.
A nyilvánosság és a LEADER Intézkedési Tervekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása
érdekében az Irányító Hatóság közzéteszi minden LEADER HACS
 LEADER Intézkedési Tervét pdf formátumban,
 a projektötlet benyújtáshoz előírt projekt adatlapot pdf formátumban
 és annak kitöltési útmutatóját pdf formátumban, valamint

 a LEADER HACS-ok honlapjának címét,
mivel a projekt ötlet benyújtáshoz szükséges dokumentumok a LEADER HACS-ok honlapján
lesznek elérhetők és letölthetők. A LEADER HACS-ok Intézkedési Tervei több IH
közlemény keretében jelennek meg.
A közzétett LEADER Intézkedési Tervek legfőképpen tartalmazzák a támogatható
célokat, tevékenységeket, az ügyfélkört, az igényelhető minimum és maximum összegeket, a
támogatható településeket, valamint a támogatási kritériumokat és azokat a csatolandó
dokumentumokat, amelyekre a HBB-nek szüksége van az előzetes támogatási döntések
meghozatalához. A HBB döntési kompetenciája kizárólagos, előzetes támogatási döntés
nélkül az ügyfél pályázata elutasításra kerül.
A projekt ötleteket az IH közleményben kitöltési útmutatóval közzétett projekt adatlapon
kell benyújtania az ügyfélnek a területileg illetékes LEADER HACS-hoz. Jelen
közleményben közzétett projekt adatlap (ok) tájékoztatásul szolgál(nak), a projekt adatlap
(ok) kitölthető változata a LEADER HACS honlapján érhető el.
Minden más, a projekt adatlaphoz tartozó formanyomtatvány és tájékoztató dokumentum,
eljárásrend és szervezeti és működési szabályzat, valamint a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia is a LEADER HACS honlapján érhető el.
Budapest, 2013. június 5.
Búsi Lajos
Irányító Hatóság vezetője
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2. sz. melléklet

LEADER HACS döntési folyamat a beérkező projektekről II.
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