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III. tengelyes nem 
horizontális intézkedéseinek 

és a IV. tengelyes 
intézkedéseinek 

végrehajtási folyamata



E L J E L J ÁÁ R R ÁÁ SS

•• ÖÖnnáállllóó jogi szemjogi szeméélyislyisééggel rendelkezggel rendelkezőő LEADER HACS LEADER HACS 
munkaszervezetet munkaszervezetet áállllíít fel a tervezt fel a tervezéési tersi terüületletéérrőől l 
bebeéérkezett krkezett kéérelmek feldolgozrelmek feldolgozáása sa éérdekrdekéébenben..

•• A munkaszervezet egyik feladata a kA munkaszervezet egyik feladata a kéérelmek relmek 
öösszesszeáállllííttáássáának segnak segííttéésese..

•• A kA kéérelem benyrelem benyúújtjtáássáának hatnak hatááridejerideje:: 2009. január 102009. január 10..



Kérelem benyújtása ügyfélkapun 
keresztül

–– Az Az ÜÜgyfgyféél feltl feltööltilti kkéérelmrelméét az t az üügyfgyféélkapus rendszerbelkapus rendszerbe..
–– FeltFeltööltltéés uts utáán a kn a kéérelmet 1 prelmet 1 pééldldáányban kinyomtatja, nyban kinyomtatja, 

alaláíáírráássáával ellval elláátja tja éés eljuttatja a LEADER HACS s eljuttatja a LEADER HACS 
munkaszervezetmunkaszervezetééhezhez..

–– Az Az üügyfgyféél meghatalmazl meghatalmazáást ad a LEADER HACS st ad a LEADER HACS 
munkaszervezet meghatmunkaszervezet meghatáározott tagjrozott tagjáának, hogy a knak, hogy a kéérelme relme 
vonatkozvonatkozáássáában a pontozban a pontozáási jegyzsi jegyzőőkköönyvet kinyvet kiáállllíítsatsa..

–– A LEADER HACS a kA LEADER HACS a kéérelem relem áátvtvéételteléérrőől l áátadtadááss--áátvtvéételi teli 
jegyzjegyzőőkköönyvet nyvet áállllíít kit ki..

–– A kA kéérelem mellrelem melléékleteit az kleteit az üügyfgyféél postai l postai úúton megkton megküüldi az MVH ldi az MVH 
kirendeltskirendeltsééggéérere..

–– A LEADER HACS a tA LEADER HACS a táámogatmogatáási ksi kéérelem benyrelem benyúújtjtáássáára ra 
rendelkezrendelkezéésre sre áállllóó ididőőszak utolsszak utolsóó napjnapjáát kt köövetvetőő legklegkééssőőbb 20. bb 20. 
napig megknapig megküüldi a pontozldi a pontozáási jegyzsi jegyzőőkköönyvet az MVH rnyvet az MVH réészszéére.re.



–– Az Az ÜÜgyfgyféél kitl kitöölti a klti a kéérelem formanyomtatvrelem formanyomtatváányaitnyait..
–– A kA kéérelem 1 prelem 1 pééldldáánynyáát eljuttatja a LEADER HACS t eljuttatja a LEADER HACS 

munkaszervezetmunkaszervezetééhezhez..
–– Az Az üügyfgyféél meghatalmazl meghatalmazáást ad a LEADER HACS st ad a LEADER HACS 

munkaszervezet meghatmunkaszervezet meghatáározott tagjrozott tagjáának, hogy a knak, hogy a kéérelme relme 
vonatkozvonatkozáássáában a pontozban a pontozáási jegyzsi jegyzőőkköönyvet kinyvet kiáállllíítsatsa..

–– A LEADER HACS a kA LEADER HACS a kéérelem relem áátvtvéételteléérrőől l áátadtadááss--áátvtvéételi teli 
jegyzjegyzőőkköönyvet nyvet áállllíít kit ki..

–– A kA kéérelmet relmet éés a mells a melléékleteit az kleteit az üügyfgyféél postai l postai úúton megkton megküüldi az ldi az 
MVH kirendeltsMVH kirendeltsééggéérere..

–– A LEADER HACS a tA LEADER HACS a táámogatmogatáási ksi kéérelem benyrelem benyúújtjtáássáára ra 
rendelkezrendelkezéésre sre áállllóó ididőőszak utolsszak utolsóó napjnapjáát kt köövetvetőő legklegkééssőőbb 20. bb 20. 
napig megknapig megküüldi a pontozldi a pontozáási jegyzsi jegyzőőkköönyvet az MVH rnyvet az MVH réészszéére.re.

Kérelem benyújtása 
postai úton



•• Az Az üügyfgyféél meghatalmazl meghatalmazáása alapjsa alapjáán a LEADER HACS n a LEADER HACS 
munkatmunkatáársa(i) elrsa(i) előőkkéészszííti(k) a kti(k) a kéérelmeket az relmeket az éértrtéékelkeléésresre..

•• A LEADER HACS felA LEADER HACS feláállllíított dtott dööntntééshozshozóó testtestüülete a lete a 
munkaszervezet elmunkaszervezet előőterjesztterjesztéése alapjse alapjáán megn megáállapllapíítja a ktja a kéérelmek relmek 
pontszpontszáámmáátt..

•• A LEADER HACS a tA LEADER HACS a táámogatmogatáási ksi kéérelem benyrelem benyúújtjtáássáára ra 
rendelkezrendelkezéésre sre áállllóó ididőőszak utolsszak utolsóó napjnapjáát kt köövetvetőő legklegkééssőőbb 20. bb 20. 
napig knapig kööteles megkteles megküüldeni a pontozldeni a pontozáási jegyzsi jegyzőőkköönyvet az MVH nyvet az MVH 
rréészszéére.re.

•• A LEADER HACS a kA LEADER HACS a kéérelmek pontozrelmek pontozáása alapjsa alapjáán eln előőzetes zetes 
ttáámogatmogatáási rangsort ksi rangsort kööteles felteles feláállllíítani, tani, éés azt a ts azt a táámogatmogatáási si 
kkéérelem benyrelem benyúújtjtáássáára rendelkezra rendelkezéésre sre áállllóó ididőőszak utolsszak utolsóó napjnapjáát t 
kköövetvetőő legklegkééssőőbb 20. napig megkbb 20. napig megküüldeni az IH rldeni az IH réészszéére;re;

•• A LEADER HACS jogcA LEADER HACS jogcíímenkmenkéént minimum pontsznt minimum pontszáámot mot 
javasolhat, annak megjavasolhat, annak megáállapllapííttáássáát kt kéérheti az IHrheti az IH--ttóóll..

PONTOZPONTOZÁÁSI JEGYZSI JEGYZŐŐKKÖÖNYNY
KIKIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSASA



KKÉÉRELEM RELEM 
FELDOLGOZFELDOLGOZÁÁSA I.SA I.

•• MVH teljességi és adminisztratív ellenőrzést végez a MVH teljességi és adminisztratív ellenőrzést végez a 
benyújtott kérelmeken.benyújtott kérelmeken.

•• Ellenőrzés keretében ellenőrzi a LEADER HACS által Ellenőrzés keretében ellenőrzi a LEADER HACS által 
adott pontszámokat.adott pontszámokat.

•• Pontszám eltérés esetében a végső pontszám Pontszám eltérés esetében a végső pontszám 
megállapítása az IHmegállapítása az IH--n belül működő Forrásallokációs n belül működő Forrásallokációs 
és Minőségi Projektek kiválasztási Bizottság (a és Minőségi Projektek kiválasztási Bizottság (a 
továbbiakban: FAB) feladata.továbbiakban: FAB) feladata.



KKÉÉRELEM RELEM 
FELDOLGOZFELDOLGOZÁÁSA II.SA II.

•• A FAB a végső pontszám meghozatala érdekében A FAB a végső pontszám meghozatala érdekében 
egyeztetni jogosult a LEADER HACSegyeztetni jogosult a LEADER HACS--csal, valamint MVHcsal, valamint MVH--
valval is.is.

•• A FAB által jóváhagyott támogatási rangsor alapján a A FAB által jóváhagyott támogatási rangsor alapján a 
támogató vagy elutasító határozatok meghozatala az támogató vagy elutasító határozatok meghozatala az 
MVH feladata.MVH feladata.

•• 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a hatósági 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alapján a hatósági 
feladatellátásra nem jogosult LEADER HACSfeladatellátásra nem jogosult LEADER HACS--ok nem ok nem 
hozhatnak határozatot egy közigazgatási eljárás hozhatnak határozatot egy közigazgatási eljárás 
keretében.keretében.
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