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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. (LEADER) tengely jogcímei
keretében pályázatot benyújtani kívánó ügyfeleink figyelmébe ajánljuk!

Kedves leendő Pályázóink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a
 LEADER pályázatok benyújtását lehetővé tevő 76/2011. (VII. 29.) VM támogatási rendelet,
és a
 99/2011. (VIII. 2.) számú Irányító Hatósági közlemény.
Egyesületünk honlapjáról (www.delmatra.hu ) letölthetők a fent hivatkozott jogszabályok,
illetve a hozzájuk tartozó dokumentumok.
I. A LEADER program célja
A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER HACS‐ok
által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (a továbbiakban: HVS) meghatározott
LEADER fejlesztések megvalósítása, amely fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a vidéki
területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez, a
fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.
Ki pályázhat? Pályázó lehet az a
‐
természetes személy
‐
mikro‐, kis‐ és középvállalkozás
‐
nonprofit szervezet
‐
egyházi jogi személy
‐
települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény által
meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést
valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, a célterületben
meghatározott településen.
Hol pályázhat? A projekt megvalósítási helye kizárólag a pályázó lakóhelye, tartózkodási
helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén lehet.
Hány pályázatot nyújthat be egy pályázó? A benyújtható pályázatok száma a 2007‐2013
közötti időszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet. A pályázat benyújtására nyitva álló
időszakban egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot nyújthat be.
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Milyen dokumentumokat kell a pályázathoz mellékelni? A kapcsolódó mellékletek
jegyzékét a LEADER jogcímrendelet, valamint a Pályázati Felhívás mellékleteként
megtalálható vonatkozó célterület adatlap tartalmazza.
A pályázathoz a Dél-Mátra LEADER HACS honlapján megtalálhatók, az adott
célterülethez kapcsolódó formanyomtatványok. Ezen formanyomtatványok használata kötelező,
valamint a pályázathoz való csatolása és beküldése is kötelező.
Honnan töltheti le a LEADER pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat?
www.kormany.hu
www.umvp.eu/?q=hirek/hatalyba‐lepett‐a‐leader‐rendelet
www.delmatra.hu
www.mvh.gov.hu
Milyen összegre lehet pályázni? Célterületenként változó. Valamennyi célterület esetében
meghatározásra került egy minimális és egy maximális összeg. A pályázónak tekintettel kell lennie
ezen adatokra, hiszen a kérelmek csak a megadott pénzügyi keretek között támogathatók.
Milyen jogcímekre/célterületekre lehet pályázatot benyújtani a Dél-Mátra Közhasznú
Egyesület működési területén?
A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (LEADER rendelet) alapján
1. Külsőleg megújított védelem alatt nem álló épületekben a külső megújítást kiegészítő belső
felújítás.
2. Kulturális örökséget, népi hagyományokat megőrző kismesterségek támogatása, viseletek,
hangszerek beszerzése, felújítása.
3. Térségi szolgáltatások kialakítása
4. Településeink közbiztonságának és vagyonvédelmének javítása, térfigyelő rendszerek
kiépítése.
5. A gyöngyösi kistérség minőségi helyi termékeinek előállítását, feldolgozását és értékesítését
elősegítő fejlesztések.
6. Turisztikai szolgáltatások
7. Helyi igényeknek megfelelő szakismeret bővítése, valamint roma lakosság oktatása.
8. A gyöngyösi kistérségben szakmai együttműködések ösztönzése, segítése.
9. Bemutató-porták, foglalkoztató műhelyek.
10. Rendezvények
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II. A LEADER pályázat benyújtásának menete 4 lépésben
 1.)
Projekt javaslat elkészítéseBenyújtása a Dél-Mátra Közhasznú Egyesülethez
 2.)
Dél-Mátra Közhasznú Egyesülethez Helyi Bíráló Bizottságának döntése
Támogató nyilatkozat kiadása (benyújtása kötelező)
 3.)
Pályázat elkészítése, összeállítása
Elektronikus úton való benyújtáshoz meghatalmazás
 4.)
A pályázat elektronikus benyújtása az MVH felé
Projekt javaslat elkészítése
A sikeres pályázat kidolgozásának első lépése
 a 76/2011. (VII. 29.) VM rendeletben foglaltak, valamint
 a 99/2011. (VIII. 2.) számú Irányító Hatósági közleményben szereplő célterületek,
LEADER kritériumok,
 és az illetékes LEADER HACS honlapján található Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
megismerése.
Az említett dokumentumokat alapul véve kell megfogalmazni a projekt javaslatot, amelyet a
pályázónak a Pályázati Felhívás 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon előzetesen
be kell nyújtania a Dél-Mátra Közhasznú Egyesülethez.
A Projekt adatlapot az ügyfél postai úton ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, vagy
személyesen, átadás‐ átvételi formanyomtatvány együttes aláírásával nyújtja be a területileg
illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez.
 Személyes benyújtás esetés: Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Atkár Tass –puszta
 Postai benyújtás esetén: Dél-Mátra Közhasznú Egyesület 3201 Gyöngyös, Pf:144
-

A benyújtott projekt javaslatot a LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB‐je) a
HVS‐nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgálja.
Döntést hoz arról, hogy a HVS‐hez illeszkedőnek tartja‐e a projektötletet, vagy sem.
Amennyiben az előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést,
úgy támogató nyilatkozatot ad ki, amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító
nyilatkozatot ad a pályázónak.
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Projekt javaslat benyújtási határidők:
Szakasz
1

2

Tevékenység
Projekt javaslat kidolgozása,
rögzítése a „Projekt javaslat
adatlap”‐on
Projekt adatlap legkésőbbi
benyújtásának az időpontja az
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
munkaszervezetéhez

3
Elbírálás, tájékoztatás

4

Hiánypótlás, fellebbezés

5

Pályázat benyújtása kizárólag
elektronikus úton

Végzi

Határidő
-

Ügyfél
Kis értékű projekt esetén:
2011. szept. 05.
Egyéb projekt esetében:
2011. szept. 29.
Elbírálás: Kis értékű projekt esetén
várhatóan
Helyi
2011. aug. 19. aug.29 és szept. 09.
Bíráló
Egyéb projekt esetében várhatóan
Bizottság 2011. aug. 19. aug.29, szept.09.
szept.26, és okt. 04.
Tájékoztatás: Az elbírálást követő 5
napon belül.
Ügyfél
Az értesítés kézhezvételét követő 5
napon belül.
Ügyfél
2011. szept. 30. és okt. 31. között.
Ügyfél

Projekt javaslat adatlap – hiánypótlás, javítás, fellebbezés
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a
LEADER HACS szólítja fel az ügyfelet postai, vagy elektronikus úton, a benyújtást követő
három munkanapon belül.
Az ügyfélnek:
 ‐ postai kézbesítés esetén az értesítés átvételét követően
 ‐ elektronikus értesítés esetén a kiküldés napját követően
5 munkanap áll rendelkezésre a javításra, kiegészítésre.
Az átvétel során a munkaszervezet köteles rövid tájékoztatást nyújtani az ügyfél részére a
HBB eljárás további lépéseiről, valamint a részletes HBB eljárásrend honlapon valló elérhetőségéről.
Fellebbezésre az ügyfélnek ugyancsak 5 nap áll rendelkezésre az értesítés kézhezvételt
követően. A fellebbezés dokumentációját az Dél-Mátra Közhasznú Egyesület elnökségéhez kell
címezni, és a munkaszervezet irodájába kell benyújtani.
III. A LEADER pályázat benyújtása:
A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az
ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt
formában kell csatolni a pályázathoz.
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 Kizárólag olyan pályázat fogadható el, amelyhez rendelkezésre áll a HBB támogató
nyilatkozata, amelyet benyújtáskor mellékletként be kell csatolnia a pályázónak.
 A pályázat benyújtásának másik alapfeltétele az előzetes MVH‐s regisztráció, vagyis az, hogy
az ügyfél az MVH által kibocsátott regisztrációs számmal rendelkezzen, vagy legkésőbb a
pályázat benyújtásával egyidejűleg (vele együtt) az ügyfél G001‐es adatlapon igényelje a
regisztrációs számot.
 A pályázathoz csatolandó kötelező mellékleteket a LEADER jogcímrendelet és a Pályázati
Felhívás mellékletében található vonatkozó célterület adatlap tartalmazza.
Az elektronikus beadáshoz a Dél-Mátra Közhasznú Egyesület munkaszervezete, az ügyfelek
részére a pályázat benyújtásában technikai segítséget nyújt. A közreműködéshez az pályázók
részéről meghatalmazás szükséges.
A pályázat kötelező részei
 1. Pályázati adatlap;
 2. HBB támogató nyilatkozata;
 3. Egyéb, a LEADER jogcímrendeletben meghatározott kötelező mellékletek,
formanyomtatványok;
 4. A célterülethez kapcsolódóan előírt formanyomtatványok, nyilatkozatok,
dokumentumok;
Hol és kitől kérhet segítséget a LEADER pályázatok benyújtásával kapcsolatosan?
Név: Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
A munkaszervezet irodájának a címe: Atkár Tass-puszta.
Telefon: 37/551-004, 37/5501-005
Fax: 37/551-005
e‐mail: info@delmatra.hu
A munkaszervezet irodájának a nyitvatartási rendje:
Hétfőtől ‐ péntekig: 7:30 – 16:00
csütörtök: 7:30‐18:00‐ig

IV. A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) működéséről részletesebben
1. Háttér:
A LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban LEADER HACS‐ok) javaslata alapján
helyi bíráló bizottság létrehozása vált szükségszerűvé, amely előzetes szűrőként biztosítja azt,
hogy a benyújtott pályázat benyújtására jogosult projektek illeszkedjenek a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS). Ez a szervezet a Helyi Bíráló Bizottság.
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2. A Helyi Bíráló Bizottság feladata:
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 kizárólagos feladata a LEADER HACS által kidolgozott HVS, azaz a LEADER
HACS által megfogalmazott kritériumrendszerhez való illeszkedés vizsgálata és ennek kapcsán a
projekt javaslatok támogatása vagy elutasítása.
A projekt javaslatot a pályázó a LEADER HACS által megfogalmazott célterületek
vonatkozásában nyújthatja be.
3. A HBB szervezete:
A HBB feladatait a LEADER HACS döntéshozó testülete, vagy a LEADER HACS
közgyűlése, taggyűlése döntése alapján külön választott, önálló testület láthatja el.
A HBB tagjait, amennyiben ezt a feladatot nem a LEADER HACS döntéshozó testülete látja el, úgy
a LEADER HACS jogi személyiségű szervezetének közgyűlése, vagy taggyűlése választja.
Egyesület és nonprofit zrt. esetén a közgyűlés, non‐profit kft. esetén a taggyűlés. A LEADER HACS
közgyűlése, illetve taggyűlése legalább 5 tagot választ meg a HBB tagjai sorába.
A HBB tagságon belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább 50%, melyet a
döntéshozatal során is érvényesíteni kell. A HBB ülés határozatképességéhez szükséges feltétel,
hogy a jelenlévő tagok minimum fele az üzleti‐ vagy civil szféra képviseletében legyen jelen.
4. A HBB döntéshozatali eljárása, a nyilvánosság biztosítása:
A LEADER HACS a honlapján általános tájékoztatást nyújt:
a) az illetékességi területén meghirdetett célterületekről és a célterületekkel kapcsolatos
tudnivalókról,
b) a LEADER kritériumokhoz való illeszkedés vizsgálatának módjáról,
c) a projekt javaslatot benyújtó ügyfelek kötelezettségeiről, és
d) az eljárásban kötelezettségként előírt határidőkről
A HACS ezen kívül legalább egy, a HACS területét átfogó tájékoztató fórumot tart a 60 napos
felkészülési időszakban.
A honlapon az alábbi kapcsolódó tartalmakat köteles a HACS megjeleníteni:
 A HBB tagsága
 A HBB eljárásrendje
 A HBB ülés napirendje
 A projekt adatlap formanyomtatványa letölthető formában
 Átadás‐átvételi formanyomtatvány
 Folyamatos tájékoztatás az aktuális határidőkről, tájékoztatás a soron következő ülés
időpontjáról legalább az ülést megelőzően 10 nappal.
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5. A HBB ülései:
 A HBB üléseit a munkaszervezet közreműködésével a HBB elnök hívja össze az ülést
megelőzően legkésőbb 10 nappal.
 A munkaszervezet köteles a HBB ülés időpontját, helyszínét és napirendjét
nyilvánosságra hozni a LEADER HACS honlapján.
 A HBB első ülése: A HBB köteles első ülését a pályázat előkészítésére rendelkezésre
álló, a vonatkozó jogcímrendelet hatályba lépését követő időszak első 20 napján belül
megtartani.
 Az utolsó HBB ülés: Az utolsó HBB ülést legkésőbb a pályázat benyújtási időszak
első napját megelőző 20. napon kell megtartani kisértékű projektre benyújtott
adatlapok esetén.
 A benyújtási időszak első napját megelőző 20. napon minden kisértékű projekt
vonatkozásában döntést köteles hozni a HBB.
 Nem kisértékű projektekre benyújtott projekt adatlap esetén a HBB legkésőbb a
pályázat benyújtási időszak megkezdését követő 5. napon döntést köteles hozni.
A HBB ülései nyilvánosak, azokon az egyesület tagsága tanácskozási jog nélkül részt vehet.
A HBB – a munkaszervezet közreműködésével ‐ köteles ülésének időpontjáról az ülést
megelőzően legkésőbb 10 nappal elektronikus úton tájékoztatni az IH‐t, valamint az illetékes
MVH Regionális Kirendeltséget.
6. Döntéshozatal:
A HBB arra kap 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 kritériumoknak való megfelelésről hozhat döntést.
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 munkaszervezet 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 HACS munkaszervezetéhez a HBB‐hez
címezve az utolsó HBB ülést megelőző 5. napig.
A HBB által kiadott döntést és indoklását tartalmazó okirat az ügyfél által benyújtandó
LEADER pályázat nem hiány pótoltatható kötelező melléklete, amelynek csatolásáért az
ügyfél a felelős.
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A HVS illeszkedést tartalmazó okiratot a LEADER HACS képviseletére jogosult
személy és a HBB elnöke, akadályoztatása esetén a HBB alelnöke 3 példányban írja alá. Az
okirat egy példánya a LEADER HACS‐ot illeti, két példánya pedig az ügyfelet, melyből egy
példányt a pályázathoz csatolva benyújt az MVH részére.
Az okirat két példányát a LEADER HACS munkaszervezete ajánlott levélként megküldi az
ügyfélnek a döntést követő 5 napon belül. Amennyiben az ügyfél elektronikus postafiókjába
kéri a döntésről szóló kiértesítést, úgy az aláírt változatot szkennelt formában elektronikus
úton is eljuttatja a munkaszervezet az ügyfél számára.
7. Jogorvoslat:
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.
A legfőbb döntéshozó szervhez benyújtott fellebbezést a közgyűlés vagy taggyűlés döntése
után a HBB elnöke ellenjegyzi. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a HBB eljárásrend
melléklete tartalmazza. Alkalmazása kötelező.
A döntést követő 5 napon belül a HBB a munkaszervezet közreműködésével kiállítja és
megküldi a célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz való
illeszkedésről szóló támogató vagy elutasító nyilatkozatot az ügyfélnek.
8. Összeférhetetlenség:
A HBB tag köteles, büntetőjogi felelőssége tudatában összeférhetetlenségével
kapcsolatban nyilatkozni, amennyiben az összeférhetetlenség alább felsorolt esetei közül
bármelyik fennáll, vagy egyéb, a projekt adatlap elbírálást befolyásoló összeférhetetlenségi
tényező áll fenn:
A projekt javaslat elbírálása szempontjából összeférhetetlenség áll fenn azon HBB taggal
kapcsolatban, aki
 az adott Projekt adatlapot benyújtotta vagy a benyújtó szervezetnek a képviselője,
vagy az ügyfélnek a Ptk‐ban meghatározott hozzátartozója;
 2. vagy akinek a Ptk‐ban meghatározott hozzátartozója a pályázóval azonos
gazdasági társaságban tagsággal rendelkezik;
 3. a döntéssel érintett projekt javaslatot benyújtó szervezet tagja
 4. az ügyféllel folyamatban levő peres eljárásban érintett.
A nyilatkozat tétel elmulasztása esetén, amennyiben az összeférhetetlenséggel kapcsolatos
információ jut a HBB, a LEADER HACS, az MVH vagy az IH tudomására a projekt javaslattal
kapcsolatban, az a projekt javaslat további eljárásból való kizárását vonja maga után.
9. Adatvédelem:
Az ügyfél a projekt adatlapon lévő nyilatkozatával járul hozzá az adatainak és a projekt adatainak
a HBB nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. Az ÚMVP IV. tengelye, azaz a LEADER program
végrehajtásában résztvevő szerveken kívül harmadik félnek az ügyfelek által benyújtott projekt
adatlapok vonatkozásában betekintési joga nincs. A Pártatlansági és adatvédelmi nyilatkozat
formanyomtatványa az eljárásrend 5. melléklete.
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