
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. április 01. 13:30  

 
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 
ülésen a Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának 
támogatása és a Lókút faluközpont-belső terek felújítása célterületeket dolgozzuk ki.  
A helyi termék esetében Tóth Edina Kitti javasolja, hogy a fogalom magyarázat 
részhez mindenkép rakjuk bele a helyi termék fogalmát, segítve ezzel ügyfeleinket. 
A Támogatás vehető igénybe résznél szükséges feltüntetni, hogy milyen 
tevékenységre, fejlesztésre irányul a célterület, valamint a támogatás célját, és azt, 
hogy a célterület a HVS mely célkitűzésének megvalósulásához és milyen módon 
járul hozzá ügyelve arra, hogy az elszámolható kiadásokkal ne legyenek 
ellentmondásban. A TKCS tagjainak javaslata alapján támogatás vehető igénybe: 
helyi termék előállításának és piacra jutásának elősegítése céljából, építési 
munkákra, technológiai, kisléptékű infrastruktúra – fejlesztésekre, minőség- és 
környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetésére, marketing tevékenységek 
támogatására. A fejlesztéshez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére valamint 
tradicionális eszközök beszerzésére. Előnyben, részesítendők azok a pályázók 
akiknek projektje eddigi gyakorlatukhoz képest új módszert vagy technológiát 
tartalmaznak. E mellett fontos, hogy a fejlesztés a térségben élők együttműködésével 
valósuljon meg és munkahelyteremtéssel, vagy megtartással járjon. A célterület 
hozzájárul a helyi stratégia "Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés" 
célkitűzéshez. A támogatáshoz meg kell felelni a HVS-ben szereplő LEADER 
kritériumok közül legalább négynek. 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen: 65%, a többi területen 
egységesen: 60%. Minimum támogatás összege: 1 000 000 Ft, max. 25 000 000 Ft. 
Keretösszeg: 100 000 000 Ft.  
Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek: amennyiben a pályázó természetes 
személy vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem 
benyújtásának időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozásként nyilvántartásba veteti 
magát és tevékenységét amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, 
főállásban ekként végzi. Valamint természetes személy, pályázó esetén a pályázat 
benyújtásakor legalább állandó lakhellyel rendelkezzen a helyi akciócsoport 



területén. Nem támogatható kereskedelmi szeszfőzde. A pontozásnál Hutvágnerné 
Kasper Judit javasolta, hogy az alábbi szempontok mindenkép kerüljenek bele: - A 
pályázó vállalja, hogy alkalmazza a www.abakonyert.hu honlap lehetőségeit 
tevékenysége kommunikációja során, - A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" 
HACS helyi termék előállítóinak együttműködését segítő jövőbeni programokon részt 
vesz. A pontozási rész esetében 8 szempont lett kialakítva. A maximálisan kapható 
pont : 80 lett. 
Ezután az előző körben már kiírásra kerülő Lókút faluközpont-belső terek felújítása 
célterületet dolgozták át a tervezői csoport tagjai. Itt sok változás nem történt, inkább 
aktualizálva lett az útmutató szerint. E célterület esetében támogatásban részesül a 
Lókúti Római Katolikus Templom belső felújítása, amennyiben a felújítás alatt a 
templom látogathatósága rendszeresen, legalább heti 2 nap biztosított. Támogatható 
tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, 
ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, 
tradicionális eszközbeszerzés, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 
beszerzése, valamint a marketing kiadások. A támogatáshoz meg kell felelni a HVS-
ben szereplő LEADER kritériumok közül legalább négynek. A célterület a helyi 
stratégia „Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése” célkitűzéshez járul 
hozzá. Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű 
területen 4 800 000 forint lett, mivel az útmutató szerint a támogatás maximális 
összege nem egyezhet meg a keretösszeggel. A pontozási szempontok közé 
bekerült a fejlesztés együttműködés keretében valósul meg feltétel. 
A jelenlévők a következő tervezői csoport ülés időpontjának és helyszínének 
2011.04.06-a, 16:00 órát, és az egyesület irodáját jelölik meg. Az elkészült 
célterületek pedig felkerülnek, a honlapunkra ahol bárki véleményezheti. Az ülést 
Hutvágnerné Kasper Judit 16:50- kor zárja be. 
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