Az ÚMVP Irányító Hatóságának 109/2011 (IX. 8.) számú közleménye
Az Irányító Hatóság eljárásáról a HACS által benyújtott projekt adatlap
elbírálásával kapcsolatban

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.)
VM rendelet 3.§.(3) bekezdés b.) pontja alapján az IH az alábbi
eljárásrendet teszi közzé:
A benyújtás módja: A LEADER HACS a projekt adatlapot kizárólag
elektronikus formában, a beszámolói felületen keresztül nyújtja be az IH
részére.
Formanyomtatvány: A melléklet szerinti formanyomtatvány Microsoft Word
és Adobe Pdf formátumban is benyújtandó. Ez utóbbi formátumú
dokumentum a LEADER HACS vezető tisztségviselője által aláírt, a
HACS bélyegzőjével ellátott projekt adatlap, mely tartalmi elemeiben
meg kell egyezzen a Microsoft Word formátumban benyújtott projekt
adatlappal.
A benyújtás napja és az ügyintézés kezdete: Az IH legkésőbb a benyújtás
napját követő első munkanapon megküldi a visszaigazolást a LEADER
HACS részére. A projekt adatlappal kapcsolatos ügyintézés az IH
részéről a LEADER HACS részére a visszaigazoló dokumentum
megküldésével kezdődik
Hiánypótlás: Az IH a projekt adatlap felülvizsgálata során a döntéshez
szükséges esetleges hiányosságot, a LEADER HACS által teljesítendő
feladatokat legkésőbb a visszaigazolás napját követő 2 munkanapon
belül a beszámoló felületen keresztül jelzi a LEADER HACS számára. A
hiánypótlást a LEADER HACS a hiánypótlásra történő felszólítás
kiküldésének napját követő 3 munkanapon belül a beszámolói felületen
keresztül teljesíti.
Támogatás vagy elutasítás közlése: Az IH a támogató vagy elutasító
nyilatkozatot amennyiben nem került sor hiánypótlásra a visszaigazolás
napját követő 5 munkanapon belül megküldi a beszámolói felületen a
LEADER HACS részére. Hiánypótlás esetén az IH a visszaigazolás
napját követő 8 munkanapon belül küldi meg a nyilatkozatot a LEADER
HACS részére a beszámolói felületen.
Az IH által megküldött
dokumentum Adobe Pdf formátumú, amely tartalmazza a projekt javaslat

HACS által meghatározott LEADER alapelvekhez történő illeszkedéséről
szóló döntést, a döntés indoklását, az IH hivatalos aláírását és
bélyegzőjét. Az IH a beszámoló felületen megküldött támogató vagy
elutasító nyilatkozatot a LEADER HACS részére postai úton is megküldi.
A beszámolói felületen megküldött támogató nyilatkozat hivatalos iratnak
tekintendő és a pályázat mellékleteként benyújtható.
Fellebbezés: A projekt adatlap IH általi elutasítása esetén fellebbezésnek
helye nincs. A LEADER HACS az elutasítás indokainak figyelembe
vételével átdolgozhatja a projekt adatlapot és egy alkalommal ismételten
benyújthatja az IH-hoz kis értékű célterület esetén legkésőbb 2011.
szeptember 19-ig, nem kisértékű célterület esetén legkésőbb 2011.
október 14-ig.
Benyújtás utolsó napja: A LEADER HACS az IH felé projekt adatlapot kis
értékű célterületre legkésőbb 2011. szeptember 19-ig, nem kisértékű
célterületre legkésőbb 2011. október 14-ig nyújthat be, e határidőket
követően átdolgozott projekt adatlapok benyújtására sincs lehetőség.
Értékelési szempontok: Az IH a projekt adatlap elbírálása során az alábbi
szempontok alapján dönt:
a. A tervezett projekt HACS által előzetesen meghatározott LEADER
kritériumokhoz való illeszkedése
b. A projekt LEADER HACS által való végrehajtásának indokoltsága

Budapest, 2011. szeptember 8.

Búsi Lajos

Projekt adatlap
LEADER HACS általi benyújtáshoz
1.Ügyfél adatai
MVH regisztrációs szám:
Név:
Postai levelezési cím:
E-mail cím:
Munkaszervezet vezető neve:
Tel/fax:
2.Célterületre vonatkozó információk:
Célterület azonosítója:
Célterület megnevezése:
3.Költségkalkuláció:
A projekt teljes becsült költsége: - Ft
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: - Ft
4.Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):
5.Megvalósítás tervezett helyszíne:
6.Tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása (max. 2000
karakter):
7.A HACS által előzetesen meghatározott LEADER kritériumokhoz való
illeszkedésindoklása (hivatkozási pontok megjelölése a HVS céljai alapján
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz) (max. 1000 karakter):
8. A projekt LEADER HACS által való végrehajtásának indokoltsága (Indokolja
meg, hogy miért tarja előnyösnek, ha a projektet a LEADER HACS valósítja
meg) (max. 2000 karakter):
Dátum:
p.h

Aláírás: ........................................

