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LEADER 2013 – pályázati aktualitások
A 35/2013. (V.22.) VM rendelet LEADER jogcímrendelet alapján a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesülethez a LEADER harmadik benyújtási időszakban összesen 55 db elektronikus úton benyújtott
pályázat került benyújtásra, mintegy 360 000 000 támogatási forrásigénnyel. A LEADER harmadik körre az
egyesületnek 250 millió forint áll majd rendelkezésre, hogy fejlesztési elképzelések támogasson a
térségben.
Pályázatok intézkedésenkénti bontásban az alábbiak szerint kerültek benyújtásra:
1. számú Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük
növelése intézkedésre összesen 42 db pályázat érkezett be, melyből az ügyintézés során 2 db elutasításra
került.
2. számú Közrend és közbiztonság intézkedésre összesen 5 db pályázat érkezett be, melyből az ügyintézés
során 1 db elutasításra került.
3. számú Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és
rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása intézkedésre összesen 6 db pályázat érkezett be.
4. számú Közösségi tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi
identitástudat megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján intézkedésre összesen 6 db pályázat érkezett
be, melyből az ügyintézés során 2 db elutasításra került.
A munkaszervezet munkatársai a augusztusi hónapban az A/1 szintű ügyintézést határidőre elvégezte. A LEADER 3.
körében hiánypótlásra lehetőség nem, csak adategyeztetésre volt lehetőség. A beérkezett adategyeztetések
feldolgozása folyamatosan történik.
Az előzetes szemléket a munkaszervezet munkatársai a felújítás jellegű, korszerűsítést, bővítést tartalmazó
beruházásoknál végezik majd el. Az előzetes szemle célja a kiinduló állapot rögzítése fotódokumentáción és
jegyzőkönyvön keresztül. Továbbá az ellenőrnek meg kell bizonyosodni arról, hogy a beruházás nem megkezdett,
mivel ez esetben a kérelem nem támogatható.
Következő lépés az MVH Veszprém Megyei Kirendeltség munkatársai által az értékelt támogatási kérelmek „B”
ügyintézése (ellenőrzése) lesz. A támogatási igénynek helyt adó vagy részben helyt adó határozatok generálásra
várható határideje 2013. október vége.

LEADER 2013 – benyújtási időszak meghosszabbítása

Megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 190/2013. számú közleménye a
LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó nyitva álló támogatási
kérelem benyújtási időszak meghosszabbításáról.
Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 35/2013. (V. 23.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási
időszakot az Irányító Hatóság 2013. augusztus 31. 18:00-ról 2013. szeptember 30. 18:00-ig
meghosszabbítja. A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítás kihirdetése folyamatban van.
Budapest, 2013. augusztus 29.
Búsi Lajos
Irányító Hatóság vezetője

A benyújtás újbóli megnyitásáról a későbbiekben a Munkaszervezet az www.mezofoldihid.hu honlapon
bővebben hírt ad!

Megjelentek az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények
2013. augusztus 1. - december 31. 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.
110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről
111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről
112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
FIGYELEM! Kifizetési kérelmet kizárólag elektronikusan, az MVH által üzemeltetett felületen keresztül lehet
benyújtani!
A kifizetési kérelmek benyújtásának módja ügyfélkapun keresztül:
1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfél (egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemély),
aki maga nyújtja be a kérelmet.
2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél (gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek,
önkormányzatok), aki más természetes személy meghatalmazását követően, a meghatalmazott útján nyújtja
be a kérelmet.
Az elektronikus felületet használatához tehát szükség van olyan természetes személyre, aki
-rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel (okmányiroda által a www.magyarorszag.hu használatához kiadott
felhasználó név és jelszó), továbbá
-magánszemélyként rendelkezik MVH regisztrációs számmal (ha valaki önmaga nem igényel támogatást,
akkor elegendő támogatást nem igénylő, pénzügyi kapcsolat nélküli regisztrációs is)
Fontos, hogy az MVH-nál regisztrált adatoknak meg kell egyezniük a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban
tárolt adatokkal!
Aki nem természetes személyként nyert támogatást és még nem adott meghatalmazást az MVH-nál
elektronikus ügyek intézésére, annak első lépésben a meghatalmazás kiállításához szükséges jelszót kell
igényelnie a támogatást elnyert szervezetnek. Az ehhez szükséges nyomtatvány a G946 jelszóigénylő adatlap,
mely letölthető az egyesület honlapjáról a www.mezofoldihi.hu „EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó
nyomtatványok menüpontból”.
Ha olyan magánszemélyt akar meghatalmazni, aki még nem rendelkezik MVH regisztrációs számmal, akkor a
magánszemélynek G001-es nyomtatványon kell kérnie a nyilvántartásba vételt. A nyomtatvány letölthető a
Letölthető pályázati dokumentumok "Regisztrációs lapok" menüpontból.
Ha ezen magánszemélynek még nincs ügyfélkapus hozzáférése, akkor az Okmányirodákban igényelhet
felhasználói nevet és jelszót.

A szervezet nevére szóló MVH által kiadott jelszó és a magánszemély nevére szóló MVH által kiadott
regisztrációs szám és ugyanezen személynek kiadott okmányirodai felhasználói név és jelszó rendelkezésre
állásakor lehet kizárólag az elektronikus felület használatával meghatalmazást készíteni a szervezet
ügyeinek az elektronikus ügyintézéséhez.
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.
Az elektronikus ügyintézői felületen elkészített meghatalmazás egy megfelelően aláírt példányát el kell
juttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez. Csak a
meghatalmazás MVH általi jóváhagyását követően – melynek megtörténte az ügyintézői felületen a
meghatalmazás kezelésnél ellenőrizhető – lesz lehetőség a kifizetési kérelem benyújtására.

Mikrovállalkozások - kifizetési kérelmek benyújtásának határideje

FIGYELEM!
A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet alapján, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése jogcím keretében
nyerteseknek hamarosan lejár a kifizetési kérelem benyújtásra rendelkezésre álló idő, az alábbiak szerint:
A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdése alapján az ügyfél a helyt adó
vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési
kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható
kiadásnak.
A 47/2012 (V.11) VM rendelet 4.§ (5) bekezdése értelmében a műveletet a támogatási határozat
közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
A 47/2012 (V.11) VM rendelet 4.§ (6) bekezdése értelmében az utolsó kifizetési kérelmet a művelet
megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
A következő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2013. augusztus 1.- 2013. december 31

Meghívó információs fórumra

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2012. szeptember 18-án és 2013. szeptember 25-én 10 órai
kezdettel Kulcson az egyesület tárgyaló termében (2458 Kulcs Rákóczi u. 139.) információs fórumot tart,
melyre ezúton tisztelettel és szeretettel meghívja.
Témakör:
1. Darányi Ignác Terv keretében megvalósuló projektek IV. tengelyes LEADER és III. tengelyes kifizetési
kérelmeivel kapcsolatos információk ismertetése.
Meghívó 20130918
Meghívó 20130925

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.

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, 2013. augusztus 30.
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