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Nyertes turisztikai pályázatok
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján 2013. november 25. és 2014. január 15. közötti benyújtási
időszakban a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezeti irodájához összesen 10 db
támogatási kérelem került benyújtásra.
A támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végezte. A beérkezett 10 db támogatási kérelemből 6 db került elutasításra.
A támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végezte. A támogatási kérelmek kezelési folyamatának lezárodását-, az MVH és az
Irányító Hatóság jóváhagyását követően az egyesület elnöksége 2014. április 23 –án az egyesület
irodájában döntést hozó ülést tartott, melynek során 4 db támogatási kérelmet támogatott 91 454 788 Ft
értékben.
A helyt adó és részben helyt adó támogató határozatok kiküldésre kerültek a kedvezményezetteknek
részére. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

Szolgáltatásfejlesztésre irányuló nyertes páláyzatok
Ügyfél neve
Borgulya Zoltán Géza
ETOL Aromaház
Kereskedelmi Kft.
Joó Gyuláné
Szent Bernát Arborétum
Alapítvány

Megvalósítás helye szerinti
település

Fejlesztés tárgya

Lórév

Lovra Vendégház kialakítása

25 000 000 Ft

Kishantos
Iváncsa

Szálláshelyfejlesztés Kishantoson
Harmatos Vendégház kialakítása
Ifjúsági szálláshelyfejlesztés a Szent
Bernát Arborétumban

23 894 951 Ft
25 000 000 Ft

Nagyvenyim
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támogatási összeg

17 559 837 Ft
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Tervezhet a Mezőföldi Híd a 2014-2020-as időszakra
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014-2020 közötti
vidékfejlesztési tervezési időszak Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezési terület előzetes elismerési
kérelmét a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága jóváhagyta.
A dokumentum értelmében a 2014-20-as ciklusban 17 település tekintetében a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő egyesület jogosult lesz vidékfejlesztési feladatokat ellátni.
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Megyei vidékfejlesztési tanulmányok MNVH-támogatással

Tanulmányokkal alapozzák meg a megyei Helyi
Fejlesztési Stratégiákat a 2014-2020-as időszakra. A
széles körű összefogással folyó munkát a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referensei
koordinálják.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referenseinek szakmai koordinálásával az ország valamennyi
megyéjében május 5-ig készülnek el azok a vidékfejlesztési tanulmányok, amelyek a 2014-2020-as európai
uniós programozási időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiák megalapozásában, előkészítésében
segítik a helyi közösségeket.
Több megyében is elkezdődtek már az MNVH megyei referensek szervezésében azok a személyes szakmai
egyeztetések, amelyek során - a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Helyi Akciócsoportok
kialakulási folyamatának részeként – a helyi közösségek meghatározzák az egyes vidéki térségek
jövőképét, főbb stratégiai céljait. A megbeszéléseken az Irányító Hatósághoz kérelmüket benyújtó
vidékfejlesztési egyesületek képviselői a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a megyei
önkormányzat illetékes szakembereinek részvételével elemzik a vidéki térségek társadalmi-gazdasági
helyzetét és egyeztetik fejlesztési elképzeléseiket.
A szakmai egyeztetések eredményeként minden megyében elkészül egy vidékfejlesztési tanulmány, amely
abban segíti a helyi vidékfejlesztési szakembereket és döntéshozókat, hogy a lehető legmegalapozottabb
Helyi Fejlesztési Stratégiák készülhessenek el, hiszen ezen dokumentumok fogják meghatározni, hogy a
2014-2020 közötti időszak európai uniós vidékfejlesztési forrásait az egyes vidéki térségekben milyen
fejlesztési célokra lehet majd igénybe venni.
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Magyar Kézműves Remek 2014
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immáron 12. alkalommal
hirdeti meg egyfordulós országos pályázatát a Magyar Kézműves
Remek elismerő cím elnyerésére.

1. A pályázat célja
• a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
• minőségi kézműipari termékek bemutatása,
• a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, illetve
• a magyar kézműiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetük javítása a magyar
kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, bővítése, illetve bemutatása révén.
2. A pályázat tárgyát képező termékek köre
Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban;
üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban, valamint fogyasztási cikkek kivételével az élelmiszeriparban)
készített – az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő – termék, amelyet Magyarországon
állítottak elő.
Széles körből várják a jelentkezéseket:
• valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai értékekkel
bíró – termékek,
• -feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas
kézműipari termékek,
• népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek mind egyenlő eséllyel indulnak
pályázatunkon.
Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe.
3. Pályázati feltételek
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék
készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban). Amennyiben a pályázó
cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy igazolnia
kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs (pl. az agrárkamara tagja).
Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be (évente). Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád
szerepelhet, ugyanakkor összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.
Technológiai eljárás, valamint korábbi Magyar Kézműves Remek pályázatra beadott pályaművel nagyrészt
egyező termék nem képezheti pályázat tárgyát.
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4. A pályázat menete
A sikeres pályázat előfeltétele a felhívás 5. pontjában megadott határidőig a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK”
elismerő cím elnyerésére című 4 oldalas pályázati adatlap kitöltése és elektronikus beküldése, valamint a
nevezési díj megfizetése.
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról
(www.mkik.hu) vagy igényelhető a Közgazdasági Igazgatóságán, illetve a területi kereskedelmi és
iparkamarák irodáiban (www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/teruleti-kamarak-8604).
A kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban, elektronikusan) a megadott határidőig Szepesvári
Orsolyának, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Kollégium titkárának a
szepesvari.orsolya@mkik.hu e-mail címre kell megküldeni.
5. A pályázat határideje: 2014. május 31. (péntek)
6. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság
munkáját – szükség szerint külön felkért – szakértők is segítik.
7. Díjazás
A bírálóbizottság által a legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a „MAGYAR
KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet a cím emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.
Ezen felül a díjazottak számára az egyes területi kamarák további díjazást/különdíjat ajánlhatnak fel.
8. Nevezési díj
A pályázat nevezési díja három kategória szerint alakul:
• a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak a kamarai önkéntes tagdíj megfizetésével: ingyenes
• a területi kereskedelmi és iparkamaráknál kötelezően regisztrált pályázóknak (ám nem tagok): 5.000
Ft + áfa (bruttó 6.350 Ft)
• további pályázóknak: 10.000 Ft + áfa (bruttó 12.700 Ft)
amelyet benyújtott pályázatonként a jelentkezési határidőn belül, azaz legkésőbb 2014. május 31-ig kell
megfizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára átutalással vagy postai csekken.
9. Eredményhirdetés és kiállítás
Az idei Magyar Kézműves Remek kiállítás az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban (Budapest, XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár) kerül megrendezésre. A pályázat
eredményhirdetésére, valamint a pályaművekből a zsűri válogatása alapján megrendezett kiállítás
ünnepélyes megnyitására 2014. július első hetében (várhatóan július 3-án) kerül sor, mely után a termékek
2014. július 27-ig lesznek a nagyközönség számára is megtekinthetőek.
10. A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert termék ellenőrzése
A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet elnyert terméket/termékcsaládot, illetve a cím
kizárólagosan ezekre történő használatát az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok minősége nem felel
meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, körének, a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” cím
nyilvánosan visszavonható.
Forrás: www.mkik.hu
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Minden elektronikus kérelembenyújtás előtt ellenőrizni kell az ügyfél-nyilvántartási
adatokat

2014. április 9. napjától kezdődően minden elektronikus
úton benyújtandó kérelem vonatkozásában kötelezően
előírt feltétel, hogy az ügyfél ellenőrizze az Egységes
Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe
bejelentett adatait.

A kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus felületen valamennyi olyan ügyfél esetén megjelenik az adatai
ellenőrzésére létrehozott felület, aki 2014. január 1-jét megelőzően került nyilvántartásba vételre és a 2014.
évben nem nyújtott be ügyfél-nyilvántartási adatait módosító kérelmet vagy nem nyilatkozott az adatai
helytállóságáról. A 2015. évtől minden tárgyévben az első elektronikus kérelem benyújtásának feltétele, hogy
az adott év január 1-jét követően az ügyfél nyilatkozzon az adatai helytállóságáról vagy nyújtson be az ügyfélnyilvántartási adatait módosító kérelmet.
Az adatok ellenőrzését az érintett ügyfelek a „Nyilatkozat ügyfél-nyilvántartási adatok helyességéről" felületen
végezhetik el. A nyilatkozatot abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az ellenőrzésre szolgáló felületen
az adatok a valóságnak megfelelnek, azokon módosítani nem szükséges. A nyilatkozat helyett az - az Ügyfélnyilvántartás menüpontban található - ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelmet kell benyújtani,
amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti nyilatkozat, valamint az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítása iránti
kérelem képviselő útján (meghatalmazott, elsődleges képviselő vagy technikai közreműködő által) csak abban
az esetben nyújtható be, ha van olyan képviselő, aki rendelkezik az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére
kiterjedő jogosultsággal. Amennyiben nincs olyan képviselője aki a fenti jogosultsággal rendelkezik, akkor
kérjük a képviseleti formától függő módon intézkedjen az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére kiterjedő
jogosultság biztosításáról képviselője részére.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2007. évi XVII. törvény 30/A. §-a értelmében amennyiben az MVH tudomására
jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét
elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása
miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére az MVH jogosultságot nem állapít meg,
illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja.
További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.
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Figyelemfelhívás LEADER nyertes pályázók részére
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott
LEADER kedvezményezetteknek nemsokára be kell nyújtaniuk az első kifizetési kérelmüket!
35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján Szolgáltatásfejlesztésre valamint Gazdaságfejlesztésre irányuló
LEADER 3. körében nyertes projektek esetében:
•

a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban
jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével
csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával szükséges elszámolni. Ez azt jelenti, hogy
amennyiben a határozat kézhezvételétől számított hat hónapos határidő lejártakor kifizetési időszak
éppen nincs nyitva, úgy legkésőbb a megelőzően nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles a
fentieknek megfelelő kifizetési kérelem benyújtására. FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Az első kifizetési
kérelem határidőn túli benyújtása a kérelem elutasítását, továbbá a támogatási jogosultság
megszüntetését vonja maga után. Az első kifizetési kérelem határidőben történő benyújtása esetén
is csak akkor tekinthető teljesítettnek a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem alapján az MVH
kifizetési határozatában jóváhagy nem csak egyéb elszámolható kiadást is, és a támogatási
határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámol.
Építési beruházás esetén már a beruházás megkezdését megelőzően javasoljuk az MVH honlapján elérhető
„Tájékoztató az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról” elnevezésű
dokumentum tanulmányozását annak érdekében, hogy az elszámolás és a művelet megvalósítása a
jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló
vezetése kötelező. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának
jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az
ügyfelet. Ezen kötelezettségek utólagosan nem pótolhatók. Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása
esetén a jóváhagyott támogatási összeg 10%-kal csökkenthető, építési napló vezetésének elmulasztása
esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.
Az 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget meg nem haladó, nem építési engedély
köteles építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazását az MVH felé nem kell igazolni.
A kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról az Egyesület honlapján www.mezofoldihid.hu
az „EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó nyomtatványok” menüpont alatt találhatnak részletes
tájékoztatást.
FIGYELEM! Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közlemény módosításáról szóló 65/2014. (IV.17.) számú MVH
közlemény
Módosított rendelkezés: „A támogatási rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint a támogatásra jogosult
ügyfelek a támogatási rendelet 17. § szerint kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében
meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül
kell benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról az MVH külön közleményben rendelkezik.”
„Amennyiben a támogatási rendelet 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1)
bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási
időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási
időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”

2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

Megjelentek az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények
2014. február 1. – június 2. közötti elszámolásra

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához, vidéki örökség megőrzéséhez, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére,
falumegújításra és –fejlesztésre illetve a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
kifizetésének igényléséről a közlemények és a kifizetési kérelmekhez tartozó formanyomtatványok
letölthetők az egyesület honlapjáról a www.mezofoldihi.hu „EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó
nyomtatványok” menüpontból. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közleményei
szabályozzák a kifizetési kérelmek benyújtásának idejét, módját, egyéb szabályait, valamint a mellékletei
tartalmazzák a benyújtandó formanyomtatványokat.
Az ügyfelek kifizetési kérelmet kizárólag elektronikusan, az MVH által üzemeltetett felületen keresztül
lehet benyújtani!
IV. tengely LEADER
• 13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről
III. tengely mikro-turisztika-falu- vidéki
• 3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről
• 7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
• 8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
• 9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
• 50/2014. (IV. 3.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett kifejlesztve.
Más böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés. Az Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás során a
kifizetési kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a
csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg, doc)
kell csatolni az elektronikus kérelemhez.

2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

Gyakori hibák a Kifizetési Kérelmek benyújtása során
A típushibák elkerülésének érdekében fontos a vonatkozó jogszabályok és a közlemény alapos
tanulmányozása.
• A kifizetési kérelemben csak az vezethető fel, ami megvalósításra került, összhangban a támogatási
határozat elfogadott kiadási tételeivel.
• Sok esetben nem kerülnek benyújtásra a kötelezően csatolandó mellékletek, mint pl.
teljesítésigazolás, bankbizonylat, stb.
• A hiánypótlásra megadott időt nem lehet túllépni egy nappal sem, és nem lehet rá hosszabbítást
kérni.
• Sok probléma van a benyújtott számlákkal. A számla helyességéért a befogadó felel, csak szabályos
számla fogadható be. Jellemző hibák, hogy a készpénzes számlákon hibás az ÁFA tartalom, ami 25 és
27-%-os ÁFA mértéknél vagy 20, vagy 21,26% lehet. Gyakori hiba, hogy a számlán összekeverik az
ÁFA mentes és 0% adó fogalmát. A számlahelyesbítések sem felelnek meg minden esetben a
jogszabályban előírtaknak.
• Gyakori probléma az is, hogy nincs összhang a bizonylatok között. A teljesítés időpontja (fizikai
teljesítés, nem pénzügyi teljesítés) egyéb bizonylat alapján (átadás/átvétel, tejesítés igazolás,
szerződés, stb. ) eltér a számlán szereplő teljesítési időponttól.
• Kifizetési kérelem esetén a felmérési vagy az építési napló nincs összhangban a számlarészletezővel.
• Helyszíni ellenőrzések során tapasztalt hiba, hogy eszközbeszerzés esetén nincs tárgyi eszköz karton
vezetve az adott nem kisértékű eszköz(ök)höz.
• Amennyiben nem a pályázatban szereplő árajánlattevő a kivitelező/szolgáltató, akkor nem csatol az
ügyfél újabb árajánlatot a kifizetési kérelemhez.
• Amennyiben nem a pályázatban szereplő, de azonos műszaki tartalmú árajánlatos tétel kerül
beszerzésre, akkor nem csatol az ügyfél újabb két db árajánlatot a kifizetési kérelemhez.
• Ha az árajánlatadók nem változtak a támogatási kérelemhez képest, a kifizetési kérelemhez nem
csatolnak árajánlatos tétel bejelentő lapot.
• Az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott eszközök helyett 1 db többfunkciós eszközt vásárol
és az eszközök támogatását az egy többfunkciós eszközre kívánja igénybe venni. A támogatási
határozatban jóváhagyott darabszámnak egyeznie kell a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt
darabszámmal, ellenkező esetben arányosítás történik.
• A határozatban jóváhagyott eszközök darabszámát csökkentve, magasabb egységáron megvásárolt
eszközökre kívánja a teljes támogatást igénybe venni.
• Elektronikus felület helytelen kitöltése (pl. Kiadási tételazonosítók helytelen feltüntetése)
• Papíralapon nyújtják be a kérelmet a korábbi benyújtási időszak formanyomtatványain.
• Építési, ill. felmérési naplók nem kerülnek csatolásra, és sok esetben nem tartalmazzák a műszaki
ellenőr és a műszaki vezető ellenjegyzését.
• Felmérési naplóban szereplő mértékegységek nem követik az Építési Normagyűjteményt, illetve sok
esetben a Számlarészletezővel sem egyeznek.
• A projekt a pályázat befogadását követően kezdhető meg saját felelősségre, a kifizetési kérelemhez
benyújtott dokumentumok mindegyikén ennél későbbi dátum kell, hogy szerepeljen.
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Megvalósult térségi fejlesztés

Daruszentmiklós - Barátságház átadása
A Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség
sikeresen pályázott az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott LEADER
pályázaton, így 5 000 000 Ft támogatást nyert el a
Barátságház felújítására.

Az 1972-ben épült Barátságház a település központjának része. Az épület állapota az elmúlt években erősen
leromlott, így annak felújítása és bővítése elengedhetetlenné vált. A projekt során a Barátságház
alapterületének növelésére került sor egy új épületrész hozzáépítésével és a meglévő épület belső részének
kisebb módosításával. Az új épületrész szükségessé tette a tető kisebb mértékű módosítását is, ezért a tető
cseréjére is sort került. A beruházás során továbbá megvalósult a nyílászárók cseréje, az új és régi padlózat
egy szintre hozása és burkolása valamint festésre is sor került.
A Barátságház felújításának célja volt, hogy a község
lakói valamint a civil szervezetek tagjai tiszta,
igényes
környezetben
tölthessék
a
szabadságidejüket
és
lehetőség
legyen
egészségmegőrzési és más témájú programokkal
gyarapítani a helyi palettát.
A rendezvény házigazdájaként Fogarasi Béla, a
Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség elnöke
üdvözölte az avatási ünnepségen résztvevőket.
Az ünnepélyes átadón részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a
LEADER-nek köszönhetően számos kistelepülés gyarapodott, lendületet kapott az utóbbi években.
Az avatón szintén beszédet mondott Márok Csaba a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke is, aki
gratulált a helyi civilek összefogásával megvalósult alkotáshoz és azt kívánta, hogy töltsék meg élettel és
tartalommal a községnek ezt a szépen felújított, igényes közösségi terét.
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Kötelező arculati elemek!

Tájékoztatjuk, hogy 2012. augusztus 15-én megjelent a 97/2012 (VIII.15.) IH Közlemény "A Darányi Ignác
Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek
tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről" címmel. Ennek értelmében az EMVA által
társfinanszírozott, azaz a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból támogatott
projektek, beruházások esetén új arculati elemeket kell használni.
Az arculati kézikönyv és a kapcsolódó vektorgrafikus állományban letölthető file-ok elérhetők az Egyesület
honlapján.
Az EMVA keretében támogatott projektgazdáknak a beruházás helyszínén vagy a beruházással érintett
eszközökön legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig meg kell jeleníteniük a támogatás forrását.
A támogatás összegét a támogatási határozat meghozatalának évének január 1-jei árfolyamával szükséges
számolni a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 9.§ (7)-(8) bekezdésében meghatározottak alapján.
Infrastrukturális és építési beruházás esetén, ha a megítélt támogatás összege az 500 000 euro-t nem
meghaladja meg kis projekttáblát (A1) kell kihelyezniük a kedvezményezettnek.
Eszközbeszerzés esetén az infrastrukturális fejlesztéseknél alkalmazandó projekttáblák adataival megegyező,
A4 méretű matrica elhelyezése szükséges. Amennyiben ilyen méretű matrica elhelyezése az eszköz
méretétől függően nem lehetséges, az eszközök tárolási helyén ún. kis projekttáblát szükséges kifüggeszteni.
Rendezvények esetén szintén az infrastrukturális fejlesztéseknél alkalmazandó projekttáblák adataival
megegyező, A4 méretű tábla elhelyezése szükséges.

Amennyiben az elnyert támogatás valamilyen szolgáltatás nyújtására irányul (pl.: képzés, konferencia), akkor
a kedvezményezettnek a projekt kapcsán a plakátjain, meghívóin, programfüzeteiben, az esemény helyén a
bejáratnál kiállított fogadó tábláin valamint a bemutatott prezentációk végén, egyéb kiadványokon,
szórólapokon, szakmai tanulmányokban stb. kötelezően szerepeltetni kell az arculati elemeket.
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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. május 5.
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