
HVS felülvizsgálati űrlapok 
Jegyzőkönyv 

  
Tájékoztató: A HVS felülvizsgálata során tartott egyeztetéseken a jegyzőkönyv készítése kötelező. A 
jegyzőkönyvet a tervezői csoport egy tagja készíti. Hiteles jegyzőkönyv készítéséhez a HACS 
munkaszervezet vezető (jegyzőkönyvvezető) és a tervezői csoport legalább egy tagjának aláírása 
szükséges. 
A kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyvek megőrzése kötelező. A tervezői csoport vezetője által tartott 
fogadónapokon bármely regisztrált akciócsoporttagnak joga van megtekinteni bármely HVS 
felülvizsgálati jegyzőkönyvet.  
Bármely jegyzőkönyvezett egyeztetésen, bármely akciócsoporttagnak joga van részt venni. 

    
Egyeztetés helye  
Helyszín:   Zirc, Egyesület Irodája (Petőfi S. u. 4.) 

Dátum:   2011. március 21. 17:00  

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 
Hozzászólások összefoglalója 
 
Hutvágnerné Kasper Judit köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. 
Megköszöni mindenkinek, hogy eljött. Erre az előre nem tervezett ülésre azért volt 
szükség, mert a mai nap folyamán értesültünk róla, hogy megjelent a 24/2011 IH 
közlemény, a LEADER fejlesztési intézkedések finanszírozásának kiegészítéséről. 
Ez alapján egyesületünk 102 247 147 Ft kiegészítő összeget kapott. Mivel szerdára 
(2011.március 23-a) már rendkívüli közgyűlést hívtunk össze, ahol a források 
tervezett felosztásáról is szó lesz, ezért fontos a kiegészítő forrás felosztása.  
Az egyesület LEADER kerete: 288 646 072 Ft + 102 247 147 Ft = 390 893 219 Ft. A 
rendelet arról is tájékoztat, hogy a 2012. évi HVS felülvizsgálat során ismét lesz 
plussz forrás, így a TKCS tagjai úgy döntöttek, hogy most az összes forrás kiírásra 
kerüljön. 
Mivel a III. tengelyből a mikrovállalkozások fejlesztését és a turisztikai tevékenységek 
ösztönzését központilag hirdetik meg, ezért a TKCS tagjai javasolják a kiegészítő 
keret vállalkozás alapú kipályáztatását. Így összességében a vállalkozásfejlesztésre 
allokált forrás 74%.  
Plussz forrás került:  
Kis értékű fejlesztésre vállalkozások számára 16 000 000 Ft került. Így az összes 
forrás 31 500 000 Ft lett. 
A helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutása intézkedésre a 
TKCS tagjai egyhangúlag 40 000 000 Ft-ot javasoltak, az egy ügyfél által igényelhető 
összeget 25 000 000 Ft –ban maximalizálták 20 000 000 Ft helyett. Összes forrás: 
100 000 000 Ft. 
Az Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának 
fejlesztése intézkedése esetén 103 500 000 Ft került az intézkedésre, az egy ügyfél 
által igényelhető összeg 10 000 000 Ft helyett 15 000 000 Ft lett. Összes forrás: 
159 000 000 Ft. 
A fennmaradó 912 121 Ft a Térségen belüli, térségek közötti együttműködés 
generálása került, így ezen az intézkedésen 7 912 121 Ft igényelhető összeg lett. 
A többi intézkedés esetén nem történt változás. 



A jelenlévők a következő tervezői csoport ülés időpontjának és helyszínének 
2011.03.24-e, 12:30 órát, és az egyesület irodáját jelölik meg. Az ülést Hutvágnerné 
Kasper Judit 18:00- kor zárja be. 
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