
A pályázatok befogadása, bírálatának rendje 

 

Érkeztetés, regisztráció 

 

A teljes pályázati dokumentáció 1 eredeti, minden oldalán cégszerűen aláírt példányát és 2, 

erről készült egyszerű másolati példányát papír alapon, valamint szkennelés után 1 

példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD) „pdf” formátumban, 

tértivevényes, elsőbbségi küldeményként kell a Támogató – a pályázat által érintett 

vadászterület helye, konzorciumi pályázat esetén a konzorciumvezető pályázat által érintett 

vadászterülete szerint illetékes – területi szervezete címére megküldeni postai úton. 

 

A pályázatok érkeztetésének folyamata: 

 

1. Határidő ellenőrzése (postai feladás dátuma) 

2. Boríték bontása, a pályázati dokumentáció meglétének és példányszámok ellenőrzése 

a területi szervezet titkára és egy tanú jelenétében. 

3. A pályázat felbontáskor egyedi azonosító számot kap, mely azonosító tartalmazza a 

megye kódszámát is (megyekód/négyjegyű sorszám/év). 

4. Az érkeztetéskor minden beérkezett pályázat jegyzőkönyvezésre kerül. 

 

Formai megfelelés ellenőrzése 

 

 A benyújtott pályázatokat a területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság 

ellenőrzi (határidő, példányszám, formátum, mellékletek, stb.), mely munkájába 

bevonhatja az érintett Területi Szervezet titkárát is. A formai hibás pályázatok 

automatikusan, érdemi bírálat nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra lehetőség 

nincs! 

 

 A formai értékelés eredményéről (befogadás vagy elutasítás) a titkár – elektronikus 

levélben – a beérkezést követő 10. naptári napig értesítést küld a Pályázó részére, 

elutasítás esetén annak indokának megjelölésével. 

 

Tartalmi értékelés 

 

A pályázatok tartalmi értékelése arra irányul, hogy a pályázatban megfogalmazott 

tevékenység(ek) összhangban van(nak)-e a felhívásban kiírt célterületek valamelyikével, 

rendelkezik-e a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal. 

Amennyiben a pályázatot értékelő számára a pályázatban szereplő információ nem 

egyértelmű, vagy ellentmondásokat tartalmaz, egy alkalommal elektronikusan tisztázó kérdés 

tehető fel a Pályázónak. Amennyiben a Pályázó a tisztázó kérdésre 3 munkanapon belül 

elektronikusan nem válaszol, az értékelő a rendelkezésre álló információk alapján 

bírálja el a pályázatot. 

 

A tartalmi bírálatot a területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság (TVVB) rendes 

ülésén bírálja el az esetleges prioritások (önrész, konzorcium, célterület) figyelembe vételével. 

 
  



A pályázatok rangsorolási szempontrendszere 

  

Értékelési szempont Pontérték 

Vállalt önerő 

30% 60 

35% 70 

40% 80 

45% 90 

50% 100 

  

Benyújtott és pozitívan elbírált pályázatok száma 

1 pályázat 20 

2 pályázat 40 

3 pályázat 60 

4 pályázat 80 

5 pályázat 100 

  

Konzorciumi pályázat esetén, a résztvevő tagok száma 

2 tag 70 

3 tag 80 

4 tag 90 

5 vagy több tag 100 

  

Összesen elérhető pontszám 300 

 

TVVB a bírálatának eredményét a pályázat – annak érkeztetésekor megnyitott - 

jegyzőkönyvében rögzíti, az indoklással ellátott bírálati jegyzőkönyv hiteles másolatát 

továbbítja a Területi Szervezet vezetősége felé, amely véleményezés után, legkésőbb 

december 31-ig megküldi az OMVK központjába. 

 

Döntés 

 

A pályázatokkal kapcsolatos döntést 2018. január 31-ig az Országos Magyar Vadászkamara 

Elnöksége az Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága (OVVB) javaslata alapján 

hozza meg. 

 

A megszülető döntés lehet: 

 támogatás,  

 tartaléklistára kerülés,  

 elutasítás.  

 

Az Elnökség döntésének eredménye a döntéstől számított 7 naptári napon belül a Támogató 

hivatalos honlapján (https://www.omvk.hu) közzétételre kerül, valamint minden Pályázó 

elektronikus levélben értesítést kap a pályázatáról hozott döntésről. 

A pályázatok érdemi elbírálása során a megyei, illetve országos bíráló bizottság a bírálatok 

alkalmával köteles meghívni a megyei, illetve országos felügyelő bizottság 

elnökét/képviselőjét, aki a tanácskozásról és a döntésről jelentést készít az OMVK megyei 

vezetősége, illetve országos elnöksége részére. 

https://www.omvk.hu/

