
Tervezett ütemezés: 

 
1. szakasz  

A HACS-ok számára a HVS általános felülvizsgálatára a 2011.02.07. – 2011.03.18. közötti 

időszak áll rendelkezésre az alábbiak szerint.  

2011.02.07. – 2011.02.15.: HVS általános felülvizsgálat indító megbeszélés. A tervezői 

csoport kijelölése.  

2011.02.15-ig.: Projektötlet-gyűjtés és a HVS általános felülvizsgálat meghirdetése.  

2011.02.15. – 2011.03.04.: Fórumok tartása. A HVS jövőképe, célkitűzései, intézkedései. 

Projektötlet-gyűjtés.  

2011.03.07. – 2011.03.11.: HVS dokumentum véglegesítése (tervezői csoport) és jóváhagyása 

(HACS általi jóváhagyás).  

2011. 03.16. –2011.03.18.: HVS dokumentum IH-hoz való benyújtása elektronikus formában. 

 

2. szakasz  

Projektötletek jóváhagyása, célterület tervezés:  

2011.03.11. – 2011.03.27.: Tervezői csoport és HACS döntés a beérkezett projektötletekről. 

HPME katalógus összeállításának megkezdése .  

2011.03.28. – 2011.04.20..: HPME katalógus véglegesítés. IH egyeztetés.  

HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben rögzítése. HPME katalógus Excel 

formában való benyújtása az IH-hoz  

2011.04.30.: HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet alapján kiírt Pályázati 

Felhívásban.  

2011.06.30. – 07.30.: LEADER pályázatok tervezett benyújtása (a LEADER rendelet 

hatályba lépését követő 60 napot követően)  

A tervezői csoport  

A tervezői csoport létszáma minimum 5 fő, amelyből a közszférát képviselők száma nem 

haladhatja meg a 33 %-ot. A tervezői csoport további tagjai a HACS tagságából, illetve egyéb 

helyi vidéki szereplőkből kerülnek ki. (A tervezői csoport munkájában részt vesz a HACS 

munkaszervezet vezetője, annak vezetőjévé választható.) 

 

Nyilvánosság biztosítása  

 

A HVS felülvizsgálat indításáról az IH, az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen 

tájékoztatást nyújt, valamint a felülvizsgálat indításáról az ÚMVP, a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapjai is tudósítanak. A HVS 

felülvizsgálatról az IH külön sajtóközleményt is megjelentet.  

1. Hirdetmény a HVS felülvizsgálat indításáról: 2011.02.15-ig a HACS munkaszervezete a 

saját honlapján, valamint a HACS területén elhelyezkedő polgármesteri hivatalokban 

kihelyezett hirdetményekben tájékoztatja az érintett lakosságot. A tájékoztatás minimálisan 

tartalmazza a következőket: felhívás a HVS felülvizsgálatról a kezdő és záró dátum 

feltüntetésével, a HVS felülvizsgálatban való részvétel lehetőségeinek ismertetése az e 

közleményben leírtak alapján, a HACS munkaszervezet elérhetősége.”  

2. Internetes nyilvánosság: A HACS közzéteszi a honlapján a HVS felülvizsgálat aktuális 

állásáról szóló tájékoztatásokat, valamint a HVS véleményezés alatt levő aktuális szövegét, 

tervezett célterületeit, munkaanyagait, továbbá e-mailen biztosítja azok véleményezési 

lehetőségét. Az internetes nyilvánosság biztosításáról a HACS az IH számára a munkatervben 

meghatározott feladatkiírás szerint köteles eleget tenni.  



 

3. Folyamatos konzultáció lehetőségének biztosítása: A HACS a HVS felülvizsgálat alatt 

folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a HACS munkaszervezet irodáiban.  

4. Indító megbeszélés: A HACS által 2011.02.20-ig megtartandó HVS felülvizsgálat indító 

megbeszélés nyilvánosságát biztosítani kell. A tervezői csoport tagjainak megválasztására a 

HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében kerülhet sor, a jelenlévők 50%+1 

támogatása mellett. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti 

és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.” 

5. HVS elfogadása, jóváhagyása: A HACS döntéshozó testülete elfogadja a felülvizsgált 

HVS-t és elektronikusan megküldi az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen keresztül (az 

erre a célra kiküldött levél válaszaként) 2011.03.18-ig, valamint közzéteszi a HACS 

honlapján is.  

6. Döntés a beérkezett projekt ötletekről: Legkésőbb 2011.03.27-ig a HACS tagsága dönt a 

beérkezett projekt ötletekről a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében, a 

jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett, amelyeket ezt követően a tervezői csoport készít elő 

HPME szintre. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és 

civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.  

7. HPME egyeztetés: A HPME-k egyeztetésére folyamatosan, illetve 2011.03.28. – 

2011.04.20. között kerül sor, az IH-val és MVH-val való kötelező konzultáció keretében. 

A HACS által elfogadott HVS-t, a HVS felülvizsgálatának elfogadásáról szóló ülésen 

elkészített jegyzőkönyvet az alább felsorolt további dokumentumokkal együtt, a tervezői 

csoport tagjainak aláírásával ellátott nyilatkozattal, elektronikus (szkennelt) formában a 

HACS munkaszervezete a fentiek szerint, illetve az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen 

kiküldött tájékoztatásnak megfelelően megküldi az IH részére, illetve a munkatervi 

beszámolójához is csatolja. 

  
 


