
A LEADER kritériumokhoz való illeszkedés vizsgálatának módjáról 
 
 
A HBB kizárólagos feladata a LEADER HACS által kidolgozott HVS, azaz a LEADER HACS 
által megfogalmazott LEADER kritériumrendszerhez való illeszkedés vizsgálata és ennek 
kapcsán a projekt javaslatok támogatása vagy elutasítása.  
 
A HBB üléseit a LEADER HACS munkaszervezete közreműködésével a HBB elnöke hívja 
össze az ülést megelőzően legkésőbb 10 nappal. A LEADER HACS munkaszervezete köteles a 
HBB ülés időpontját, helyszínét és napirendjét nyilvánosságra hozni a LEADER HACS 
honlapján. 
 
A HBB arra kap felhatalmazást, hogy a LEADER HACS által a LEADER jogcím rendelet alapján 
közzétett Pályázati felhívásban megjelenő célterületekben, a helyi jogosultsági kritériumként 
meghatározott LEADER követelményeknek való megfelelést a benyújtott Projekt adatlap 
formanyomtatvány vonatkozásában előzetesen vizsgálja és döntést hozzon a későbbiekben 
pályázatot benyújtani kívánó ügyfelek által benyújtott Projekt adatlapban foglaltak HVS-hez, 
azaz a célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz való illeszkedéséről.  
A projekt javaslat akkor kerül elfogadásra, ha az legalább négy LEADER kritériumhoz 
illeszkedik. 
A HBB a projekt javaslatok értékelése során kizárólag a LEADER pályázati felhívás keretében 
előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfelelésről hozhat döntést. 
 
A projekt javaslat az IH által rendszeresített „Projekt adatlap” elnevezésű 
formanyomtatványon nyújtható be a LEADER HACS munkaszervezetéhez. A 
formanyomtatvány használata kötelező, a nem a formanyomtatványon benyújtott projekt 
javaslatokat a HBB vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a 
LEADER HACS szólítja fel az ügyfelet postai vagy elektronikus úton a benyújtást követően 
három munkanapon belül.  
Az ügyfélnek postai kézbesítés esetén az értesítés átvételét, vagy elektronikus értesítés esetén a 
kiküldés napját követően 5 munkanap áll rendelkezésre a javításra és a javított űrlap 
kiegészítésére 
 
A döntésről minden esetben a döntést követő 5. munkanapig postai úton, vagy a hivatalos 
formanyomtatvány szkennelt változatának elektronikus továbbításával (amennyiben az ügyfél 
elektronikus postafiókjába kéri az értesítést) a LEADER HACS munkaszervezete tájékoztatja az 
ügyfelet. Amennyiben az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy 
átdolgozott formában ismételten benyújtsa Projekt adatlapját a LEADER HACS 
munkaszervezetéhez a HBB-hez címezve az utolsó HBB ülést megelőző 5. napig. 
 
 


