
 

Emlékeztető az információs fórumról 
 

A rendezvény helyszíne: Hahót, IKSZT 

Időpontja: 2013.03.13. (szerda) 10.30 

Szervező: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete (képviseletében: 

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna, Kovács Katalin) 

 

Téma: fórum a LEADER pályázatok eljárásrendjéről 

 

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna: Néhány napja kiküldésre kerültek az egyesületi tagoknak, 

önkormányzatoknak azok a projektgyűjtő adatlapok, melyek alapján előzetes egyeztetésekkel 

beépítésre kerülnek a Leader tervbe a pályázható témák. 

Kiosztásra kerültek a résztvevők közt az adatlapok, valamint a munkaszervezet által készített 2 

oldalas segédlet a pályázás eljárásrendjének tervezetéről. 

 

Célszerű március 21-ig beadni a munkaszervezethez a Leader projektgyűjtő adatlapot 

vállalkozónak, civil szervezetnek, egyháznak, önkormányzatnak, amennyiben van fejlesztési 

elképzelése. 

Projektenként 1 adatlap kitöltése szükséges. Egy projektötlet többféle tevékenységet is 

tartalmazhat, de a tevékenységeknek egymásra kell épülniük. 

Felsorolja az intézkedéseket, melyekre igénybe vehető támogatás. 

 

Felhívta a figyelmet az MVH és egyesületi honlap figyelésére, ahol megjelenik az átdolgozott 

HVS, a LEADER terv, a HBB tagsága, eljárásrendje, a HBB üléseinek időpontjáról előzetesen 

összeállított ütemterv, projekt adatlap, a projekt adatlap átadás-átvételi formanyomtatványa. 

 

A LEADER jogcím meghirdetése folyamatos benyújtást tesz lehetővé az ügyfelek számára, ami 

addig tart, amíg a HACS források fedezik a beérkezett támogatható igényt. 

 

Projekt adatlap benyújtás módja, hiánypótoltatás. 

HBB támogató vagy elutasító nyilatkozatot állít ki. Elutasítás esetén átdolgozható, ismét 

benyújtható. 

 

Pályázat feltöltése az Ügyfélkapun keresztül, majd 10 nap áll rendelkezésre annak 

módosítására.  

Az ügyfélnek kérnie kell a HBB-től a támogató nyilatkozat záradékoltatását – ennek módja. 

Ügyelni kell, hogy a projekt adatlapon megjelölt és a pályázatban megjelölt tevékenységek 

között tevékenységenként legfeljebb 20%-os eltérés legyen. 

 

Pályázat további ügyintézéséről. 

 

Kérdések, melyeket megválaszoltak: 

Lehet vállalkozásnak pályázni fűtéskorszerűsítésre, ill. érintheti-e magáncélra használt lakórészt 

a fejlesztés? 



 

Pályázhat az is, aki az előző Leader nyerteseként nem zárta le a fejlesztést? 

Kell-e üzleti terv, ill. előnyt jelent-e, ha van együttműködés, megújuló energiahasználat stb.? 

Lehet kizárólag esőbeállóra, buszmegállóra pályázni? Lehet-e sportpályafejlesztés? 

Tervezhetnek-e olyan konyha fejlesztést, melyben oktató céllal sütnek, de nem rendszeresen, 

hanem rendezvényekre is? 

 

Újudvar, 2013.03.13. 

 

 Kovácsné Kocsi Zsuzsanna 


