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Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
 Felülvizsgált

Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia (HVS) – LEADER Intézkedési
Terv
A pályázati feltételeket a vonatkozó VM rendelet, vmint
a LEADER HACS HVS-e együttesen határozza
meg.
 elızetesen benyújtott projektjavaslat
illeszkedése a HVS-ben megfogalmazott
célkitőzésekhez

A pályázat menete


Elengedhetetlen megelızı lépések:






MVH regisztráció - G0001-11-01 Regisztrációs lap (papír alapon
– Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Komárom-Esztergom Megyei
Kirendeltsége – Tatabánya, Vértanúk tere 1.; 2801 Tatabánya 1. Pf. 1394) –
aláírások, tanúk!
elektronikus jelszó igénylése – G946 Kérelem/adatszolgáltatás
elektronikus úton történı intézéséhez szükséges jelszó iránti
kérelem (papír alapon)
szervezet esetén – meghatalmazás/hivatalos képviselı megbízása
(MVH honlapján + papír alapon)



Nyomtatvány az állandó meghatalmazásra és annak bejelentésére
G0119 - Nyilatkozat a cég/szervezet elektronikus ügyintézésben eljáró
elsıdleges törvényes képviselıjének bejelentésére

A pályázat menete


Pályázat benyújtása:
1.

2.

Projektjavaslat és mellékleteinek (1.9. Projekt adatlaphoz
csatolandó dokumentumok) benyújtása papír alapon, postai
úton a Helyi Bíráló Bizottságnak (Bakonyalja-Kisalföld kapuja
Vidékfejlesztési Egyesület – 2870 Kisbér, Pf.: 68.).
Pályázat és mellékleteinek elektronikus feltöltése
2013. június 17-tıl (2013. augusztus 31-ig) Ügyfélkapun
keresztül a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
elektronikus rendszerébe (www.mvh.gov.hu).

A pályázat menete
1.

Projektjavaslat benyújtása









HVS mellékletét képezı adatlapon
az Irányító Hatóság (IH) által jóváhagyott Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák IH közleményben történı
megjelenését követıen folyamatosan
az akciócsoport munkaszervezetéhez 2 példányban (egy
eredeti és egy hitelesített másolati példányban) könyvelt
postai küldeményként
egyszeri hiánypótoltatás (formai ellenırzés) 3 munkanapon
belül – posta/elektronikus
hiánypótlás megküldése 5 munkanapon belül

A pályázat menete
2.

HBB döntés








elsı ülés: benyújtási idı kezdete + max. 10 nap
az üléseken az aktuális ülés elıtt legalább 2 nappal
beérkezett, az elıírt módon beterjeszthetı
projektjavaslatokat és hiánypótlásokat tárgyalják
HVS-hez való illeszkedés vizsgálat: a projektjavaslat
beleillik-e a HVS LEADER Intézkedési Tervének
célrendszerébe; megfelel-e a célok eléréséhez
meghatározott HVS intézkedések keretfeltételeinek
jóváhagyás/elutasítás (indoklás alapján átdolgozás)
döntés megküldése – posta/elektronikus

A pályázat menete
3.

A pályázat feltöltése az elektronikus
felületre – záradékolás






pályázat benyújtása az MVH elektronikus felületén
folyamatosan forráskimerülésig
módosítás/törlés 5 napig (+ 3 munkanap a záradékolás
kérésére)
kinyomtatott KR dokumentum benyújtása az
akciócsoport munkaszervezetéhez – posta/elektronikus
projektjavaslat és KR dokumentum összehasonlítása (3
munkanap) → záradékolás/elutasítás
záradékolt HBB nyilatkozat/elutasítás megküldése a
kiállítást követı 1. munkanapon (ügyfél, IH, MVH) –
posta/elektronikus

A pályázat menete
3.

A pályázat feltöltése az elektronikus
felületre – záradékolás


Eltérés kezelése:







A pályázatban megjelölt költségvetési fı- és
részösszegek a projekt adatlapon megjelölt összegektıl
maximum 5%-ban térhetnek el negatív vagy pozitív
irányban egyaránt.
Új költségtípusok és tevékenységek nem vehetık fel.

A HBB által záradékolt támogató nyilatkozat
hiányában a pályázat elutasításra kerül!!!
IIER ügyintézés megkezdése

LEADER keretrendelet









ügyfél lakóhelye v. tartózkodási helye, székhelye, telephelye,
fióktelepe
egy ügyfél max. 3 db pályázat, ill. intézkedésenként max. 1 db
egy pályázat egy intézkedésre és célra, azon belül több
tevékenységre irányulhat
rendezvény, képzés, tanulmánykészítés, marketing – nincs
üzemeltetési kötelezettség
1. KK – a támogatási határozat közlésétıl számított 6
hónapon belül, min. 10% (kivéve rendezvény, képzés,
tanulmány)
megvalósítás 2014.12.31-ig
utolsó KK benyújtása 2015.01.31-ig

LEADER keretrendelet








minimum és maximum támogatás
elszámolható kiadások maximalizálása – Gépkatalógus, Építési
Normagyőjtemény
költségvetési szervek – nettó elszámolható
árajánlat – a rendelet hatálybalépését követıen kiállított +
formai követelmények
ha az ajánlat nem felel meg → az árajánlatos tételek
vonatkozásában nem jogosult támogatásra
az elıírt jogosultsági feltételeknek már a pályázat benyújtásakor
meg kell felelni
a projekt megvalósítása a pályázat befogadását követıen a
pályázó saját felelısségére kezdhetı meg

LEADER Intézkedések
1.
2.
3.
4.
5.

Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése
LEADER-szerő
turisztikai
fejlesztések
támogatása
Települések LEADER-szerő fejlesztése
LEADER-szerő helyi rendezvények, képzések
támogatása
Civil
szervezetek
LEADER-szerő
eszközfejlesztése

LEADER Intézkedések






HVS intézkedés leírása – Mire?
Támogatási kritériumok – Milyen feltételekkel?
Ügyfélkör – Kik?
Támogatott tevékenységek – Miket?
Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok – Mivel?





Együttmőködési megállapodás: Az utolsó KK benyújtásáig kötelezı a
partnerrel egy közös, mindenki számára nyitott rendezvény
megszervezése és/vagy közös marketing tevékenység megvalósítása. – a
pályázatban költség hozzárendelése
tervdokumentáció + építési hatóság igazolása
ÉNGY-s költségvetés, Gépkatalógus és/vagy legalább 2, hasonló
mőszaki tartalommal rendelkezı, összehasonlítható árajánlat (kötelezı
formai és tartalmi elemek)

KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELİ
FIGYELMÜKET!
‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési
Egyesület
Iroda: 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. / Pf.: 68.
Telefon: 34/352-387
E-mail: bkkve.leader@gmail.com
Honlap: www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu

