A Helyi Bíráló Bizottság döntése „Helyi vállalkozások fejlesztésének támogatása” LEADER Támogatási ké

There are no translations available.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága 2019. június 21-én
megtartott ülésén döntött a Vidékfejlesztési Program LEADER „Helyi vállalkozások
fejlesztésének támogatása” (VP6-19.2.1.-33-1-17) jogcímre 2018. február 15-ig benyújtott
Támogatási Kérelmekről.

A Helyi Bíráló Bizottság döntése alapján 33 db Támogatási Kérelem esetében javasolja a
Támogató Okirat kiadását, a HBB 8 db Támogatási Kérelem esetében a tartalmi értékelés
során elért 40 pont alatti pontszám miatt elutasító döntést hozott.
A HBB ülés során a LEADER forrásból a mikro vállalkozások fejlesztése jogcímen jóváhagyott
támogatási összeg 295 619 532 Ft az erre a jogcímre rendelkezésre álló 294 780 599 Ft
fejlesztési forrásból.
Az összesen erre a jogcímre benyújtott 52 db támogatási kérelem feldolgozása során
Jogosultsági Ellenőrzés alatt 6 kérelem került elutasításra, valamint a „Helyi vállalkozások
fejlesztésének támogatása” jogcímre beadott Támogatási Kérelmek közül az ügyfél által
visszavont állapotban 5 db kérelem szerepel.
A Helyi Bíráló Bizottság a LEADER alapelvek alapján a Helyi akciócsoport tagjaiból a
Közgyűlés által megválasztott tagokból áll, és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Ügyrend
alapján folytatja a munkáját. A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Bíráló
Bizottsága 5 tagból és két póttagból áll, arányosan és kiegyensúlyozottan képviselik az
önkormányzati, civil és vállalkozói szféra érdekeit. A HBB tagjait az értesítések kiküldéséig
titoktartási kötelezettség terheli.
A HBB által hozott döntéseket a munkaszervezet továbbította végső ellenőrzésre a Magyar
Államkincstár Agrár ás Vidékfejlesztési Támogató Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások
Kérelemkezelési Osztály felé. A döntések végleges jóváhagyására - kötelezettségvállalás
formájában - a Vidékfejlesztési Államtitkárság Irányító Hatósága és a Magyar Államkincstár által
lefolytatott ellenőrzést követően kerül sor. Ezt követően történik a Támogató Okirat kiküldése
támogatásigénylők ügyfélkapu/cégkapu tárhelyére.
Az Egyesület Elnöksége és munkaszervezete ezúton is köszöni a türelmet azoknak a
vállalkozóknak, az Egyesület Ügyfeleinek, akik elkötelezetten támogatják a LEADER források
felhasználását a dabasi és a ráckevei járás területén. Reméljük, hogy a fejlesztési források
felhasználásával hozzájárulunk a térség gazdasági potenciáljának erősítéséhez, és a helyi
mikro-vállalkozások erősödéséhez.
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A munkaszervezet és a Helyi Bíráló Bizottság dolgozik a további Támogatási Kérelmek
elbírálásán, hamarosan jelentkezünk a Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése
jogcímre benyújtott támogatási kérelmek eredményének ismertetésével és várhatóan 2019.
októberében a 2014-2020 közötti támogatási időszak teljes LEADER fejlesztési forrás
felhasználásáról döntés születik.
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