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Tárgy: 

1. napirend: Az ÚMVP IV. tengelyre benyújtott projekt adatlapok alapján a javaslatok 
megtárgyalása, HVS-hez való illeszkedés vizsgálata, a projekt adatlapokról való 
döntéshozatal 

Tisztelt Helyi Bíráló Bizottság! 
 
Az eljárásrend alapján a HBB arra kapott felhatalmazást, hogy a LEADER HACS által a 
LEADER jogcím rendelet alapján közzétett Pályázati felhívásban megjelenő célterületekben, 
a helyi jogosultsági kritériumként meghatározott LEADER követelményeknek való 
megfelelést a benyújtott projekt adatlap formanyomtatvány vonatkozásában előzetesen 
vizsgálja és döntést hozzon a későbbiekben pályázatot benyújtani kívánó ügyfelek által 
benyújtott projekt adatlapban foglaltak HVS-hez, azaz a célterület vonatkozásában 
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz való illeszkedéséről.  

A HBB a projekt javaslatok értékelése során kizárólag a LEADER pályázati felhívás 
keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfelelésről hozhat döntést.  
A HBB a benyújtott projekt adatlapok alapján egyenként egyszerű többséggel dönt a 
projektek támogatásáról, illetve elutasításáról. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg 
kell ismételni.  

A döntésről minden esetben a döntést követő 5. munkanapig postai úton, vagy a hivatalos 
formanyomtatvány szkennelt változatának elektronikus továbbításával (amennyiben az 
ügyfél elektronikus postafiókjába kéri az értesítést) a LEADER HACS munkaszervezete az IH 
által rendszeresített formanyomtatványon tájékoztatja az ügyfelet.  
Amennyiben az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy átdolgozott 
formában ismételten benyújtsa projekt adatlapját a LEADER HACS munkaszervezetéhez a 
HBB-hez címezve az utolsó HBB ülést megelőző 5. napig.                                          

A HBB tag az ülést megelőzően elektronikus formában megkapja a munkaszervezettől a 
projekt adatlapokat összefoglaló táblázatot legkésőbb a HBB ülést megelőző 3. 
munkanapon. A HBB elnök által összehívott ülésen az ülés napját megelőző 5. napig 
beérkező projekt javaslatokat kötelezően tárgyalja a HBB, azonban az eljárásrend 
értelmében a projekt adatlap HBB-nek történő utolsó benyújtási időpontja a pályázat 
benyújtási időszak kezdete előtti utolsó nap, azaz szeptember 29. A szeptember 26-i ülésén 
a HBB a szeptember 21-ig beérkezett projekt ötleteket tárgyalja. Tehát a HBB jelen ülés 
keretében a szeptember 21. és szeptember 29. között beérkezett projekt adatlapok 
vonatkozásában dönt. Szeptember 21. és az előterjesztés HBB tagok részére történő 
megküldésének időpontjáig, vagyis szeptember 22-ig újabb projekt javaslat nem érkezett be 
a munkaszervezethez. 

Amennyiben az utolsó benyújtási határidőig, vagyis szeptember 29-ig a munkaszervezethez 
érkezik projekt adatlap, az előterjesztés és a projekt összesítő megküldésre kerül a HBB 
tagok részére. 
 
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét! 
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