
Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard 
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.  

A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákat a felelős irányító hatóság által erre a célra felállított 
bizottság választja ki és az irányító hatóság hagyja jóvá. 

 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentumban 2. pontjában találhatóak (A 

támogatási kérelmek elbírálásának módja). Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek 

azon projektek, amelyek megfelelnek, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok 

mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak: 

 

1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:   

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem 

hibás vagy hiányzik, 

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

c) a támogatást igénylő megfelel a konstrukcióra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 

d) a támogatást igénylő rendelkezik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (1) bekezdése 

szerinti MVH regisztrációs számmal.  

 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) a Felhívás 6. pontjában meghatározott dokumentumok csatolása, 

 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

 

 HFS és HACS Jogosultsági kritériumok Az értékelés módja  

  
megfelelt (1) – nem 

felelt meg (0) 

1 
A HFS tervezésére a jogosult terülten kerül sor 

 
0 / 1 

2 

A HFS döntéshozatali szerveinek összetétele megfelel a 

1303/2013/EU RENDELET (2013. december 17.) 32. cikk (2) 

bekezdés b) pontjában meghatározott előírásoknak 

0 / 1 



3 
Az előzetesen elismert Helyi Akciócsoport 

képviselőjének/képviselőinek képviseleti jogosultsága igazolva; 
0 / 1 

4 
A Helyi Akciócsoport munkaszervezete szabályosan bejegyzett 

egyesület 
0 / 1 

5 HFS koncepció tartalmi értékelési kritériumok 

megfelelt (2), részben 

megfelelt (1), nem 

felelt meg (0) 

 
A támogatási kérelem az elkészítendő HFS kapcsán 

megfelelően tartalmazza: 
 

a 
Az érintett terület legfőbb jellemzőit - különös tekintettel a 

fejlesztendő járások általi érintettséget 
0 / 1/ 2 

b A tervezés közösségi bevonási módjainak leírását 0 / 1 / 2 

c A tervezés ütemezését 0 / 1 / 2 

d 

A tervezés megvalósításához szükséges humán kapacitások 

meglétét (legalább 2 fő szakmai önéletrajzzal, gyakorlattal és 

rendelkezésre állási nyilatkozattal)  

0 / 1 / 2 

 
Az értékelés során az 1-4 pontok tekintetében csak 4 pont, az 5. szempont alpontjai alapján 

legalább 4X1 pont elérése esetén nyújtható támogatás.  

 


