
HIRDETMÉNY 
 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata 2013 és LEADER 

pályázati kör 

 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMVP Irányító Hatósága elrendelte a jelenleg 
érvényben levő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát a gazdasági és társadalmi 
változások függvényében. 
 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák (HVS) elsődleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra olyan 
válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelő 
fejlesztéshez, valamint elősegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását. 
 
 Tervezett ütemezés 
 

1. szakasz HVS felülvizsgálata 

 
A HACS-ok számára a HVS általános felülvizsgálatára 2013.03.21. – 2013.05.21. közötti 
időszak áll rendelkezésre az alábbiak szerint: 
 
2013.03.21.-2013.04.12. HVS felülvizsgálat végrehajtása 
2013.03.21-ig: Projektötlet-gyűjtés és a HVS általános felülvizsgálat meghirdetése 
 
2013. 04.04. 14 órától Fórum tartása. A HVS jövőképe, célkitűzései, intézkedései.  
Magyarszerdahely IKSZT épülete 
 
2013.04.05.  HVS dokumentum véglegesítése (honlapra feltöltés)  
2013.04.09.16.30 órától HVS elfogadása a közgyűlés által (Újudvar, Faluház) 
 
2013. 04.13-05.10.: HVS dokumentum IH általi jóváhagyása 
 
2013.05.11-21. Jóváhagyott HVS-ek előkészítése megnyitáshoz, HVS-ek közzététele 
 
A HVS felülvizsgálathoz kapcsolódó információkról honlapunkon folyamatos 
tájékoztatást nyújtunk. A hatékony munkavégzés érdekében kérjük pályázóinkat, leendő 
pályázóinkat, hogy kérjenek személyes egyeztetést  munkatársainktól! 
 

2. szakasz: Projektjavaslatok benyújtása (várható ütemterv) 

 
2013. 05.21-től lehet projektjavaslatot benyújtani az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 
Egyesület munkaszervezetéhez a HACS által rendszeresített projektjavaslat-adatlapon. A 
projektjavaslatokról a Helyi Bíráló Bizottság heti rendszerességgel dönt.  
 
 
 



3. szakasz: LEADER pályázatok beadása 

A támogató nyilatkozattal rendelkező javaslatokat 2013. június 3-től lehet pályázati 
formában benyújtani az MVH internetes kérelemkezelési felületén. 
Csak az a pályázat kerül feldolgozásra, amely rendelkezik a HBB támogató nyilatkozatával 
és az egyesület munkaszervezete a benyújtott projektjavaslatot és az elektronikus 
pályázat beadáskor kinyomtatott KR dokumentumot összevetette és záradékolta. 
A pályázat forráskimerülésig lesz nyitva. 

 
A HVS felülvizsgálat folyamatáról, aktuális állapotáról és az ezzel kapcsolatban felmerülő 
kérdésekről, valamint a LEADER pályázat menetéről az egyesület munkaszervezete 
készségen áll az Önök rendelkezésére telefonon, e-mailben, valamint személyesen 
előzetes egyeztetés alapján a munkaszervezet irodájában. 
 

Elérhetőségek: 
Telefon: 93/360-088 
e-mail: info@innovativegyesulet.t-online.hu 
Ügyfélszolgálati iroda: 8778 Újudvar, Petőfi u. 2. 
Ügyfélszolgálat: H, Sz, Cs, P: 8-16 óra; K: 8-18 óra 
 

Segítő közreműködésüket előre is megköszönve: 
 

Újudvar, 2013. március 20. 
 
 

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna  
munkaszervezet-vezető  

 


