
Megjelentek a LEADER pályázatok 

 

Kedves leendő pályázóink! 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a LEADER pályázatok benyújtását lehetővé 

tevő támogatási rendelet, ennek részletező dokumentumai (pályázati felhívás, célterület 

adatlap ) és az előzetes bírálathoz szükséges projekt adatlap. 

 

 

Az alábbiakban ezek egyszerűbb használatához nyújtunk segítséget. Honlapunkról 

letölthető az összes jelenleg rendelkezésre álló dokumentum, amely „A BAKONYÉRT” 

Egyesület tevékenységi területén lévő 29 települést érinti:  

Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, 

Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc, 

Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Nagyveleg, Mór 

(külterület), Bánd, Hárskút, Herend, Márkó, Szentgál. 

 

Pályázat folyamata  
 

A Leader pályázatok benyújtása két fordulóból áll.  

 

1. Projekt adatlap benyújtása - határidő: 2011. szeptember 03. (kis értékű), 

szeptember 29. (hagyományos) 
 

2. Leader pályázat benyújtása: 2011. szeptember 30 - 2011. október 31. 

 

 Benyújtás feltétele a projekt adatlap előzetes benyújtása és Helyi Bíráló Bizottság általi 

támogatása! 

 

Ha pályázatot szeretne benyújtani az alábbi idő- és ütemtervet kell figyelembe vennie 

 

A LEADER pályázatát 2011. szeptember 30. és 2011. október 31. között nyújthatja be 

kizárólag elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül.  

 

A pályázat csak akkor nyújtható be, ha az előzetes bírálathoz szükséges projekt 

adatlapot 2011. szeptember 03-ig vagy szeptember 29-ig benyújtotta „A BAKONYÉRT” 

Egyesülethez és az a Helyi Bíráló Bizottság döntése alapján illeszkedik a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiához. 

 

Mi történik a Helyi Bíráló Bizottsági üléseken?  

A beérkezett projekt adatlapok előzetes bírálata. Ebben a szakaszban nem kap pontszámot a 

projekt, csak azt dönti el a Helyi Bíráló Bizottság, hogy projektjavaslat illeszkedik-e a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiához. (Amennyiben igen, akkor a szeptember 30. – október 31. 

időintervallumban lehetősége van az ügyfélnek a kidolgozott pályázata elkészítésére és 

benyújtására. Ez utóbbi időszakban az ügyfelek a pályázati pontszámok alapján kerülnek 

rangsorolásra és a rendelkezésre álló forrástól függően támogatásra.) 

 

 

 

 



Projekt adatlapok benyújtási 

mérföldkövei 

Helyi Bíráló Bizottsági 

ülések várható időpontjai 

 

Megjegyzés 

2011. augusztus 13. 2011. augusztus 18. Helyi bíráló Bizottság 

első ülése.  

Amennyiben elutasításra 

kerül a projektötlet, az 

ügyfél átdolgozva 

ismételten benyújthatja 

2011. szeptember 29-ig.  

2011. szeptember 03. 2011. szeptember 08. Helyi bíráló Bizottság 

második ülése. Figyelem! 

A kis értékű projektek 

benyújtásának utolsó 

lehetősége! 

Amennyiben elutasításra 

kerül a projektötlet, az 

ügyfél átdolgozva 

ismételten benyújthatja 

2011. szeptember 29-ig. 

2011. szeptember 14. 2011. szeptember 19. HBB harmadik ülése. 

 

2011. szeptember 29. 2011. október 04. 

 

 

HBB negyedik ülése. 

Az ügyfelek részére ez az 

utolsó projekt adatlap 

benyújtási lehetőség. Aki 

ezt követően nyújtja be a 

projekt adatlapot, nem fog 

tudni pályázatot 

benyújtani. A projektötlet 

adatlap érdemi bírálat 

nélkül elutasításra kerül. 

. 

 

LEADER támogatási rendelet   
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 76/2011. (VII.29.) rendelet.  

Általánosságban határozza meg a támogatható fejlesztési célterületeket. Átfogó ismertet nyújt 

a LEADER pályázatok benyújtásához. 

A LEADER rendelet szabályozza a pályázatok benyújtásának keretfeltételeit, a támogatható 

LEADER jogcímeket, amelyek alapján a LEADER Helyi Akciócsoportok (jelen esetben „A 

BAKONYÉRT” Egyesület) kialakították a pályázati felhívással egy időben megjelentetett 

fejlesztési célterület. Ezek a fejlesztési célterületek  letölthetőek honlapunkon.  

 

Pályázati felhívás  
Az UMVP IH 99/2011. (VIII.2.) Közleményében olvasható. 

Meghatározza a LEADER pályázatok benyújtásának feltételeit, általános pályázati 

feltételeket, a pályázatok kötelező részeit. Tartalmazza a Helyi Bíráló Bizottság rövidített 



eljárásrendjét, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos információkat, a projekt adatlapot, 

átadás-átvételi jegyzőkönyvet. 

 

Fejlesztési célterület katalógus  
„A BAKONYÉRT” Egyesület által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában 

meghatározott LEADER fejlesztési célterületek. Speciális támogatási feltételeket tartalmazó 

dokumentum. 

   

Projekt adatlap  
Ezen az adatlapon kell megfogalmazni és benyújtani a projekt javaslatot. Ezt az adatlapot „A 

BAKONYÉRT” Egyesület székhely címére kell benyújtani (8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.).  

 

Ha egy ügyfél a projekt adatlapot hibásan vagy hiányosan nyújtja be, akkor a hiánypótlás 

felszólítástól kezdődően 5 munkanap áll rendelkezésre a javításra. 

Az ügyfelek a Helyi Bíráló Bizottsági (rövidítése HBB) ülést követő 5 munkanapon belül 

tájékoztatást kapnak a HBB döntéséről. 

A HBB ezen adatlap alapján fogja megvizsgálni, hogy a projekt megfelel-e a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiának, illetve a LEADER kritériumoknak.  

Ezen adatlapon feltüntetett adatok, információk alapján adhatja ki a HBB a támogató 

nyilatkozatát.  

Támogató nyilatkozat nélkül a pályázat nem nyújtható be a pályázati szakaszban. 

A projekt javaslat elkészítése során fokozott figyelemmel kell lenni a LEADER 

kritériumokra.  

 

A projekt adatlaphoz nincs hivatalos kitöltési útmutató. 

A kitöltéshez „A BAKONYÉRT” Egyesület munkatársai által készített, kitöltési útmutatóval 

szeretnénk segítséget nyújtani. A kitöltési útmutató használata a kitöltéséhez nem kötelező, de 

jelentősen segíti a projekt adatlapot benyújtók felkészülését a projekt benyújtására. 

 

A projekt adatlap benyújtható postán vagy személyesen. 

Postai benyújtás: „A BAKONYÉRT” Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.  

Postára adás módja: Ajánlott vagy tértivevényes küldemény! 

 

Személyes benyújtás:  

 

Iroda Zirc 

8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.  

Bachstetter Tamás 88/415-791 

Hutvágnerné Kasper Judit 20/310-2748 

Kasper-Renkó Andrea 88/415-791 

Fax:88/415-791 

email:abakonyert@gmail.com 

 

Az iroda nyitvatartási rendje:  

 

Hétfő-szerda: 08 – 16 óráig  

Csütörtök: 08 – 18 óráig  

         Péntek:  08 – 16 óráig 

 

 



Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (rövidítése HVS) 

„A BAKONYÉRT” Egyesület által készített, felülvizsgált és 2011. május 23-án elfogadott 

fejlesztési program. A benyújtott projekteknél alapvető fontosságú a HVS-hez való 

illeszkedés. 

 

LEADER kritériumok  
Ebben a dokumentumban a LEADER kritériumoknak való megfelelésről adunk tájékoztatást. 

A benyújtott projekteknél alapvető fontosságú a LEADER kritériumok közül minimum 4-nek 

való megfelelés.  

 

Egyéb információk,  a honlapról letölthető további dokumentumok: 

 

Célterületekhez kapcsolódó egyesületi pályázati adatlapok 

Ezekre leginkább a pályázat benyújtási időszakában lesz szüksége.  

A projekt adatlap benyújtási időszakában azért ajánljuk figyelmébe, mert ezek már most 

nagyon sokat tudnak segíteni a projekt adatlap kitöltésénél. Különösen az összefoglalásnál és 

a LEADER kritériumok teljesítésénél.  

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Csak a személyes átadás-átvétel esetén használandó. Postai feladás esetén az ajánlott 

szelvényt, vagy a visszaérkező tértivevényt kell megőrizni. 

Ügyfeleinknek javasoljuk a személyes átadás-átvétel választását. 

 

Helyi Bíráló Bizottság eljárásrend  
  

G001 adatlap  

MVH regisztrációs szám igényléséhez szükséges 

 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

A pályázati felhívás V. pontja tartalmazza az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat. 

Ennek használata nem kötelező, de kérjük, ügyeljen arra, hogy a pályázati felhívásnak 

megfelelő adattartalmú összeférhetetlenségi nyilatkozatot nyújtson be. 


