
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 30. 16:00  

 
Egyeztetés témája (a megfelelő aláhúzandó) 
Jövőkép / Helyzetelemzés / Fő célkitűzések / Intézkedések / célterületek 
 
Hozzászólások összefoglalója 
 
Hutvágnerné Kasper Judit köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. A mai nap 
feladata a meghatározott célterületek kidolgozása előtt a LEADER kritériumok 
meghatározása. Az útmutató szerint egy pályázónak legalább 4 kritérium teljesítése 
kötelezően szükséges ahhoz, hogy a projekt javaslata LEADER projekt javaslatnak 
legyen tekinthető illetve, egy LEADER HVS intézkedés „LEADER-szerű” legyen. A 
LEADER HACS a minimum teljesítéshez szükséges korlátot növelheti, de nem 
csökkentheti, azaz az általa, meghatározott kritériumok közül minimum 4-nek minden 
LEADER célterületre benyújtott LEADER projekt javaslatnak/pályázatnak meg kell 
felelnie.  
Az TKCS tagjai egyhangúan úgy döntöttek, hogy a minimum korláton nem 
szeretnének változtatni. Majd az útmutatóban meghatározott kritériumokon 
végighaladva a felsorolt példákat továbbfejlesztve kidolgozták az egyesület LEADER 
kritérium rendszerét. 
A BAKONYÉRT Egyesület LEADER kritériumai: 
I. Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, 
akik/amelyek a LEADER támogatásra jogosult településeken végzik 
tevékenységeiket. 
Ellenőrzése: megállapodás, szerződés alapján 
 

II. Alulról építkező megközelítés 
2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést 
erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 
Ellenőrzése: egyesület által kiállított formanyomtatvány kitöltése alapján 
 
 
 
 



III. Köz- és magánszféra partnersége 
3. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt 
a projekt megvalósítása során építi ki. 

            Ellenőrzése: Együttműködési megállapodás alapján 
IV. Innováció 

4. A kedvezményezett a vállalkozás célú projekt megvalósítása során új 
technológiai módszert, eljárást vagy új termelési, előállítási folyamatot 
alkalmaz, rendezvény jogcím esetén új rendezvényt vagy a korábbi 
rendezvényéhez képest új elemet épít be. 
Ellenőrzése: Pályázat szöveges része alapján 

 
V. Integrált és ágazatközi fellépések 

5. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 
fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában 
meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki.  
Ellenőrzése: elfogadott HVS alapján 
 

6. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, 
épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez 
Ellenőrzése: Építési hatóság nyilatkozata alapján 
 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 
7. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton 

belüli együttműködést a jogosult településeken belül 
          Ellenőrzése: Együttműködési megállapodás alapján 
 
 
A jelenlévők a következő tervezői csoport ülés időpontjának és helyszínének 
2011.04.01-e, 13:30 órát, és az egyesület irodáját jelölik meg. A következő 
megbeszélésen a Helyi termék kialakításáról és Lókút faluközpont belső felújításának 
kialakítása kezdődik meg, amely célterületeknek előzetesen mindenki utánanéz. 
Az ülést Hutvágnerné Kasper Judit 18:30- kor zárja be. 
 
 

             

HACS munkaszervezet vezető (Jegyzőkönyvvezető)  

 

Hutvágnerné Kasper Judit        (aláírás) 

 

Tervezői csoport tagok 

Bányai Tibor                    (aláírás) 

Varga Gábor                     (aláírás) 

Tóth Edina Kitti                  (aláírás) 

Farkas Eszter Katalin         (aláírás) 

 


