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Fontos határidők kifizetési kérelmek benyújtásához!

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete - az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról - a Magyar Közlöny 126. számában.
A rendelet többek között tartalmazza a LEADER és a Turisztika jogcím, valamint a 2012. évi III-as
tengelyes jogcímek megvalósítási elszámolási határidejének módosításait.
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az egyes jogcímek, illetve különböző benyújtási
időszakok és támogatási határozat átvételi időpontok alapján eltérő határidők kerültek
megállapításra, ezért nagyon fontos, hogy mindenki a támogatási határozatban hivatkozott
rendeletszám, illetve határozat átvétele szerinti határidőket vegye figyelembe.
A munkaszervezet az alábbi táblázatot állítottak össze az ügyfelek jobb tájékoztatása érdekében:
Támogatási
határozat
kézhezvételi
időpontja

Jogcím

Mikrovállalkozások
létrehozása és
fejlesztése 2012ben 47/2012 (V.
11.) VM rendelet
módosítása

Támogatásból
megvalósuló
beruházás
megvalósítása

Utolsó kifizetési kérelem benyújtása

2013. március 31- Két éven belül
ig átvett

Beruházás megvalósítását követő 6
hónapon belül

2013. március 31. 2015. március 31-ig
napját követően
átvett

2015. május 31. napját megelőző 6
hónapon belül valósít meg, akkor 2015.
május 31-ig

Falumegújítás
és fejlesztés 2012-ben
102/2012 (X.1.) VM
rendelet
módosítása

2015. március 31-ig

Művelet
megvalósítását
követő
6
hónapon belül

LEADER
2013 35/2013 (V.22.) VM
rendelet
módosítása

2015. március 31-ig

2015. május 31-ig

Turisztika
2013 2014. május 31-ig 2015. március 31-ig
104/2013 (XI.14.)
VM
rendelet 2014. május 31. 2015. május 31-ig
napját követően
módosítása
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2015. május 31. napját
megelőző 6 hónapon
belül valósít meg,
akkor 2015. május 31ig

Művelet
2015. május 31-ig
megvalósítását
követő 6 hónapon 2015. augusztus 31ig
belül
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Utolsó kifizetési kérelem benyújtásával
kapcsolatos tudnivalók

LEADER esetében:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2014. (VII. 22.) számú Közleménye alapján a
Leader kiírások végrehajtásához nyújtandó kifizetések igényléséhez a 122/2009. (IX. 17.) FVM
rendelet, a 76/2011. (VII. 29.) VM, valamint a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet esetén az utolsó
kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb
2015. január 31-ig kell benyújtani. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések
értelmében a kifizetési kérelem benyújtási időszak csak 2015. február 1-jén nyílik, 2015.
januárban kifizetési kérelem benyújtására nem lesz lehetőség, ezért a 2015. január 31-i
határidővel érintetteknek az utolsó kifizetési kérelmüket legkésőbb 2014. december 31-ig be
kell nyújtaniuk. Ezen időpontot követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha
egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!
Figyelem! Tekintettel arra, hogy kifizetési kérelem kizárólag a benyújtására jogszabály által
meghatározott időszakon belül adható be és a kifizetési kérelem benyújtási időszak a hatályos
rendelkezés alapján 2014. december 31-ig áll nyitva, a fentieknek megfelelően utolsó kifizetési
kérelem benyújtására csak eddig az időpontig van lehetősége.
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím esetében:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2014. (VII.22) számú közleménye alapján a
136/2008. (X.18.) FVM rendelet és a 33/2011. (IV.28) VM rendelet alapján igénybe vett
támogatás esetében esetében legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de
legkésőbb 2015 , míg a 47/2012. (V. 11.) VM rendelet alapján igénybe vett támogatás esetében
a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell
benyújtani, azonban tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a
kifizetési kérelem benyújtási időszak csak 2015. február 1-jén nyílik, 2015. januárban kifizetési
kérelem benyújtására nem lesz lehetőség, ezért a 2015. január 31-i határidővel érintetteknek az
utolsó kifizetési kérelmüket legkésőbb 2014. december 31-ig be kell nyújtaniuk. Ezen időpontot
követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási
határidejét tekintve lehetősége lenne!
Figyelem! Tekintettel arra, hogy kifizetési kérelem kizárólag a benyújtására jogszabály által
meghatározott időszakon belül adható be és a kifizetési kérelem benyújtási időszak a hatályos
rendelkezés alapján 2014. december 31-ig áll nyitva, a fentiektől eltérően utolsó kifizetési
kérelem benyújtására csak eddig az időpontig van lehetősége.
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Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím esetében:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 117/2014. (VII. 22.) számú közleménye alapján az
utolsó kifizetési kérelmet a 137/2008. (X.18.) FVM rendelet, a 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet,
valamint a 44/2011. (V.26.) VM rendelet alapján igénybe vett támogatások esetében legkésőbb a
művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani,
az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet alapján igénybe vett támogatás esetében a művelet
megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani, míg a
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján igénybe vett támogatás esetében az utolsó kifizetési
kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, vagy ha műveletet a támogatási
határozat jogerőre emelkedését megelőzően megkezdte, akkor a támogatási határozat jogerőre
emelkedését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.
Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a kifizetési kérelem
benyújtási időszak csak 2015. február 1-jén nyílik, 2015. januárban kérelem benyújtására nem lesz
lehetőség, ezért a 2015. január 31-i határidővel érintetteknek az utolsó kifizetési kérelmüket
legkésőbb 2014. december 31-ig be kell nyújtaniuk. Ezen időpontot követően kifizetési kérelmet
még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége
lenne!
Falumegújítás és -fejlesztés jogcím esetén
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 115/2014. (VII. 22.) számú közleménye alapján az
utolsó kifizetési kérelmet a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján igénybe vett támogatás
esetében a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig
kell benyújtani.
Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a kifizetési kérelem
benyújtási időszak csak 2015. február 1-jén nyílik, 2015. januárban kérelem benyújtására nem lesz
lehetőség, ezért a 2015. január 31-i határidővel érintetteknek az utolsó kifizetési kérelmüket
legkésőbb 2014. december 31-ig be kell nyújtaniuk. Ezen időpontot követően kifizetési kérelmet
még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége
lenne!

Az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2014. augusztus 1. - december 31.
közötti elszámolásra, melyek elérhetőek honlapunk "EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó
nyomtatványok" menüpontjában.
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Megjelentek a 2014-2020-as fejlesztési időszak első felhívásai

2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló Partnerségi
Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az új, 2014-20-as
fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új kiírás jelent meg 116,5
milliárd forintos támogatási keretösszeggel.
A kormány foglalkoztatási célkitűzéséhez kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését segítő pályázatának célja az atipikus
foglalkoztatási formák és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, a munka és a magánélet
összehangolása, valamint a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése. A felhívás 4
milliárd forint forráskerettel jelent meg.
Szintén e célkitűzést szem előtt tartva jelent meg a GINOP ifjúsági Garanciaprogram 36 milliárd
forintosa keretösszeggel, amelynek lényege, hogy képzési lehetőséget biztosítson, vagy a munkaerőpiaci beilleszkedéséhez segítséget nyújtson azon 15-25 év közötti fiatalok számára, akik nem
tanulnak, illetve nem dolgoznak. A program célja, hogy speciális, személyre szóló segítséget
kaphassanak a rászoruló fiatalok.
A kormány kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis-, és középvállalkozások gazdasági szerepének
erősítésére, ennek érdekében a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd forinttal támogatja, a kis- és
középvállalkozások technológiai korszerűsítésére és eszközbeszerzésére 8,5 milliárd forintot nyitott
meg, a kereskedelem fejlesztésére és a piacnyitás támogatására pedig 1,5 milliárd áll rendelkezésre.
A GINOP fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázata maximum 100 százalékos támogatási
intenzitással a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói
szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves)
fiatalok felkészítését támogatja saját vállalkozásuk indításában, üzleti tervük kialakításához nyújtott
ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint a vállalkozásuk induló költségeihez nyújtott pénzügyi
támogatással.
A GINOP kis- és középvállalkozások ipari kapacitásbővítését támogató pályázata vissza nem
térítendő támogatást nyújt a fejleszteni kívánó feldolgozóiparban tevékenykedő hazai mikro-, kis-,
és középvállalkozások számára. A beruházás keretében lehetőség nyílik eszköz-és géppark
fejlesztésre, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására.
A GINOP-ban a piacnyitás támogatására megjelenő kiírás elsősorban azon mikro-, kis- és
középvállalkozások külföldi piacokra való kijutását segíti, amelyek magas feldolgozottságú,
végfogyasztásra szánt termékeket állítanak elő.

A kormány derogációs kötelezettségeinek eleget téve ivóvízminőség-javítását célzó, valamint
szennyvíz-elvezetés és –tisztításhoz kapcsolódó támogatási konstrukciókat hirdettünk meg mintegy
58,7 milliárd forint keretösszegben.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Szennyvíz elvezetés és- tisztítás
szennyvízkezelés megvalósítására irányuló felhívása keretében a kijelölt szennyvízelvezetési
agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetése, a szennyvizek
biológiai szennyvíztisztítása, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezése kerül
támogatásra.
A KEHOP Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására irányuló kiemelt felhívásának célja a
lakosság számára a 98/83/EK irányelvben előírt minőségű egészséges ivóvíz biztosítása.
A kormány az egészségügyi ágazat tekintetében célul tűzte ki az egészségügyi humán erőforrás
hiányának enyhítését és motivációjának fokozását. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) 2,5 milliárd forint keretösszegű kiemelt felhívásának alapvető célja, hogy
lehetőséget adjon az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó ápoló és asszisztens szakképesítésű,
de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdolgozók képzettségének
fejlesztésére, OKJ-s ápolói képesítés megszerzése céljából.
A szintén EFOP keretében meghirdetett 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtó
kiemelt felhívás a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása érdekében
képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal járul hozzá az óvoda és családi napközi esélyteremtő
szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, kiemelt figyelemmel a
hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.

A felhívásokkal kapcsolatos további információkról a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat elérhetőségein
érdeklődhet:
http://palyazat.gov.hu/telefonos_ugyfelszolgalat
http://palyazat.gov.hu/content/11936.

Pályázati felhívás
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos
szolgáltatásokat végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek
részére a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése érdekében.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti
fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá
válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A cél elérését a Kormány a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos
szolgáltatásokat az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb,
nem nyereségérdekelt szervezetek és a vállalkozói szemléletű 18-25 év közötti fiatalok közötti
együttműködéssel tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott projektjavaslatokat a benyújtási határidőtől számított 30 nap alatt elbírálja. A
felhívásra beérkező támogatási kérelmek az eljárásrendi jogszabály alapján, standard kiválasztási
eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
- a felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 93 millió Ft – 306,9 millió Ft közötti vissza
nem térítendő támogatásban részesíti.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fiatal vállalkozók számának növekedéséhez, a
fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítéséhez, a munkahelyteremtés
elősegítéséhez,
- az életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalokat komplex szolgáltatással támogatják üzleti tervük
elkészítése
érdekében,
és
a
vállalkozóvá
válásra
történő
felkészülésben,
- a konstrukció keretein belül a többi régióban működő vállalkozásfejlesztést végző szervezetekkel
azonos elvek és közös módszertanok mentén bonyolítják le a programot.
A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el:
http://palyazat.gov.hu/doc/4386
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Pályázati felhívás
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése

Magyarország Kormánya felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése érdekében.
A Kormány az Európai Unióval a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és
középvállalkozások versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a mikro-, kis- és
középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek
mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
• A benyújtott projektjavaslatokat azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja.
• A felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 10 millió Ft - 100 millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatásban részesíti.

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:
• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-,
kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) termelési kapacitásainak bővítéséhez.
• legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák.

A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el:
http://palyazat.gov.hu/doc/4387
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Megvalósult térségi fejlesztések

Nagykarácsony
Gyermek
Sportjáért
Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez
LEADER
III.
körös
közösségfejlesztési
támogatásra. A pályázaton 5 000 000 Ft
támogatást nyert el 100 % intenzitás mellett.
Az alapítvány fejlesztési elképzelései teljes
egészében a lakossági igényeken alapultak.
Hiszen igény mutatkozott a gyermeksport
kialakítására.

A gyermekes szülők az önkormányzatnak többször jelezték már, hogy az oktatási és nevelési
intézményeken kívül is szükséges a gyermekek szabadidejét olyan lehetőségekkel biztosítani,
mely a rendszeres testedzést és az egészségmegőrzést tudja biztosítani. A fejlesztéssel az
alapítvány biztosítani tudja a gyermekek számára sportoláshoz való jogot. A lakosságon belüli
szűkített célcsoportot figyelembe véve a gyermekek és az ifjúság határozható meg, akik
sporttevékenységet folytatnak a településen valamely módon, legyen szó utánpótlás nevelésről,
tömegsportról, vagy egyéb szabadidő eltöltésről. A sporttelep felújítása elősegíti a településen
élők helyi identitástudatának megőrzését, hiszen valós igényeken alapuló fejlesztésről
beszélhetünk, amit a lakosság kezdeményezett az önkormányzatnál és az alapítványnál. A
település egy arculati elemének a megújításával egyre népszerűbb célpont lehet a településre
látogatók szempontjából, hiszen egy rendezett településkép fogadja őket és nem egy elhanyagolt
állapotban lévő sporttelep.
A pályázat keretében a következő fejlesztések valósultak meg:
• Nagy focipálya öntözőrendszerrel való kiépítése
• A meglévő villanyoszlopokon további fényvető világítási rendszer kiépítése összesen 8 db
• A sportöltöző belső részének felújítása és komfortosabbá tétele, sajnos a lehetőségeink már
nem tették lehetővé azt, hogy a sportöltöző teljes felújítása megvalósulhasson reményeik szerint
az egy következő pályázat keretében tud majd megvalósulni
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Megvalósult térségi fejlesztések

A Merominett Kft. sikeres pályázatot nyújtott be az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által
társfinanszírozott LEADER támogatásra. Az elnyert
támogatás 6 827 063 Ft, a 65 %-os támogatási
intenzitás mellett.
A vállalkozás a tervezett fejlesztési elképzelésünkkel
egy olyan jelenleg kihasználatlan létesítményt újított
fel, mely régen TSZ irodaként és melegkonyhaként
üzemelt. A rendszerváltást követően és a helyi TSZ
hanyatlása végett az épület egy része eladásra került,
melyet a Kft. megvásárolt abból a célból, hogy a
felújítását követően egy úgynevezett melegkonyhás és
büfé üzemeltetésére alkalmas létesítmény válhasson
belőle. Ez abból a célból került ötlet szinten
megálmodásra első körben, mert a településen már
több mint egy évtizede működik a Mikulás falu
elnevezésű program sorozat, mely egészen október
végétől következő év januárjáig várja a látogató
vendégeket és gyermeksereget. Az éves látogatottság
ebben az időszakban 15-20 ezer fő között mozog,
viszont a helyi szolgáltatási kör igen szűkös
gyakorlatilag hiányos. Nincs mód és lehetőség jelenleg
a településen melegkonyhás éttermi kiszolgálás vagy
büfés kiszolgálás igénybevételére, ezt a hiányosságot
szeretné a Kft. orvosolni és egy olyan lehetőséget
nyújtani a települése látogató vendégek számára, mely
az éttermi vendéglátást elő tudja segíteni. A
támogatásnak köszönhetően a 499,52 m2 alapterületű
épület került felújításra az alábbiak szerint:
-

az épület külső homlokzatának teljes felújítása és nyílászáróinak cseréje,
az épület megközelítését szolgáló térkő burkolat kialakítása,
az épület hátsó udvari részének teljes tereprendezése,
az épület vagyonvédelmi rendszerrel való felszerelése,
az épületen belül a nagy rendezvény terem felújítása, burkolattal való ellátása,
az épületen belül a melegkonyhás kiszolgáló rész kialakítása, festése, berendezésekkel való
felszerelése.
A felújítást és az átalakítást követően az épület alkalmassá vált arra, hogy Nagykarácsony településre
látogató szülők és gyermekeik megfelelő módon tudjanak étkezni és a szabadidejüket hasznosan
eltölteni. Az épület kihasználtságára egész évben számítanak, hiszen a nagy rendezvény terem
kialakításával és felújításával szintén egy hiányzó lehetőséget tudnak pótolni, mivel egy olyan
rendezvény terem került kialakításra, mely alkalmassá válhat esküvők, nagyobb és különböző
rendezvények lebonyolítására.
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Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
A munkaszervezet irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.
Telefon: 25/252-752
Fax: 25/252-752
Email: info@mezofoldihid.hu
A munkaszervezet ügyfélfogadása telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján!
Kulcs, 2014. október 31.
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