
LEADER PÁLYÁZÁS FOLYAMATA 

Amennyiben Ön vállalkozó vagy civil szervezet, egyház, önkormányzat képviselője, és 

van fejlesztési elképzelése, melyet 2014 decemberéig szeretnének adott 

településen/településeken megvalósítani, akkor az alábbi teendője van: 

Figyelje honlapunkat, ahol megjelenik az átdolgozott HVS, a LEADER TERV. A LEADER 

terv a HVS-eknek a LEADER Program megvalósítására irányuló része, amely minden, a 

döntéseket megalapozó célkitűzést és intézkedést, kritériumrendszert tartalmaz.  

Egy projektjavaslat (később a pályázat) több intézkedést is érinthet, így ténylegesen komplex 

programot valósíthat meg. 

A projektjavaslat megírásánál ügyeljen, hogy egyszerre kell a Leader rendelet által előírt 

kereteknek megfelelni illetve a LEADER TERV kritériumainak. 

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

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

1. Írja meg projektjavaslatát (Projekt adatlap formanyomtatványon), majd nyújtsa be 2 

példányban a munkaszervezethez:  

- személyesen– ekkor aláír és kap egy átadás-átvételi formanyomtatványt, vagy  

- postai úton - ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. 

A benyújtásra 2013. május 30-ától van lehetőség. 

2. A hiányosan, vagy hibásan benyújtott projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére 

a munkaszervezete szólítja fel az ügyfelet a benyújtást követően három munkanapon belül. Az 

értesítés módjáról (postai vagy elektronikus) az ügyfél a projekt adatlapon nyilatkozik. 

(Hiánypótlás 5 naptári nap) 

3. HBB döntés   

A HBB meghatározott ütemterv alapján ülésezik. Ülései zártak. (Ülések ütemterve nyilvános.) 

Döntés: támogatás vagy elutasítás. (Az elutasítás indoklásai között átdolgozási javaslatnak is 

kell szerepelnie.) 

4. Pályázat feltöltése elektronikus felületre a megkezdéstől számított 5 napon belül. (2013. 

június 17. reggel 8 órától.) A pályázat 5 napon belül még módosítható. 

Az elektronikusan feltöltött pályázat módosítására nyitva álló 5 napon és az azt követő 3 

munkanapon belül az ügyfélnek kérnie kell a HBB-től a támogató nyilatkozat 

záradékoltatását, mely abból áll, hogy pályázatának utolsó módosítása után kinyomtatja a 

KR dokumentumot és benyújtja a HBB-hez elektronikusan, postai úton vagy személyesen.  

6. Záradékolás: Projektjavaslat és pályázat összevetése (20 %-os eltérés lehetséges) 



A munkaszervezetnek a „KR dokumentum” beérkezését követően 3 munkanapja van a 

projektjavaslat és a ”KR dokumentum” összehasonlítására és a támogató nyilatkozat 

záradékkal történő ellátására, illetve a záradék elutasítására, és az ügyfél értesítésére. 

Záradékolható, ha a projekt adatlapon megjelölt és a pályázatban megjelölt tevékenységek 

között tevékenységenként legfeljebb 20%-os eltérés van, valamint az előzetesen HBB 

jóváhagyással ellátott projekt adatlapon meghatározott támogatási igény alapján legfeljebb 

20%-os az eltérés. 

Záradékolás nélkül a LEADER pályázat elutasításra kerül. 

7. Ügyintézés: Pályázat ügyintézése, lehetséges hiánypótlás kiírása, építési beruházások 

esetén előzetes helyszíni szemle. 

8. Értesítés. Minden formailag és tartalmilag megfelelő pályázat támogatásban részesül a 

forrásunk kimerüléséig. 

 

 


