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EMVA III. tengely falumegújítás és –fejlesztés

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján a
falumegújítás és –fejlesztés jogcímre 2012. október 15. - 2012. november 30. között a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesülethez összesen 9 db támogatási kérelem került benyújtásra.
A beérkezett kalkulált támogatási igény a 9 db támogatási kérelem esetében 44 065 723 Ft. Az 1 ügyfél által 1
támogatási kérelemben a maximálisan igénybe vehető támogatási összeg 5 200 000 Ft volt.
A beérkezett támogatási kérelmek feldolgozása a munkaszervezet a decemberi hónapban megkezdte. Megtörtént a
támogatási kérelmek IIER-ben történő érkeztetése, iktatása, szkennelése és rögzítése, ezeket követően megtörtént a
kérelmek alapjogosultság vizsgálata. A munkaszervezet munkatársai a januári hónapban az A/1 szintű ügyintézést
kezdik meg valamint az előzetes helyszíni szemlére került sor.
Az előzetes szemléket a munkaszervezet munkatársai a felújítás jellegű, korszerűsítést, bővítést tartalmazó
beruházásoknál végzik 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 ebben az esetben a kérelem nem támogatható.
A támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végzi.

Az EMVA III. tengelyének falumegújítás és –fejlesztés jogcím keretében 5 célterületre tudtak támogatási igényt
benyújtani:
-

helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek,
épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására,
korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan
a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre
alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új
piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére
kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően
kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya
kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására

Nyertes támogatási kérelmek
EMVA III. tengely mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.)
VM rendelet alapján támogatási kérelmet postai úton 2012. június 1. és június 30. között lehet benyújtani a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezeti irodájához. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez
összesen 10 darab támogatási kérelem érkezett be.
A támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végezte. A beérkezett 10 db támogatási kérelemből 3 db került elutasításra.
A pályázatkezelési folyamat lezáródását-, az MVH és az Irányító Hatóság jóváhagyását követően az egyesület
elnöksége 2012. december 3-i ülésén döntött a támogatható támogatási kérelmek minimum pontszámáról,
valamint a forrás átcsoportosításról. A döntéshozó ülések jegyzőkönyveit, dokumentációját az Irányító Hatóságnak
jóváhagyás céljából megküldésre kerültek. Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának
130/2012. (XII. 12.) számú közleményében hirdette ki a 47/2012. (V.11.) VM rendelet alapján a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások a
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárait. A
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 137 pontban határozta meg a minimum ponthatárt.
A helyt adó támogató határozatok kiküldésre kerültek a kedvezményezetteknek részére. A részben helyt adó
határozatok kiküldése az illetékes Regionális Illetékességű Kirendeltség jogászának jóváhagyását követően kerültek
kipostázásra.
Pályázó neve

Megvalósítás helye
szerinti település

Fejlesztés tárgya

Elnyert támogatási összeg

Zsaszipa Pék Kft.

Iváncsa

Pékség kialakítása

10 000 000 Ft

Venyimi Pékség Kft.

Nagyvenyim

Pékség kialakítása

9 403 321 Ft

Budai Árpád

Nagyvenyim

Fa gyerekjáték készítő műhely
kialakítása

4 977 908 Ft

Dominik és Szép Kft.

Kulcs

Komplex üzleti infrastruktúra
fejlesztése

10 000 000 Ft

Szelence Kamionmosó
Szabadegyháza
Kft.

Gépvásárlás a Szelence
Kamionmosó Kft-nél

10 000 000 Ft

TRE-BE Kft.

Szabadegyháza

Telephely felújítása

9 909 202 Ft

Pavlicsek Nándor

Perkáta

Iroda és bemutatóterem
kialakítása

9 889 065 Ft

Az egyesület elnöksége összesen 7 db pályázatot támogatott, amely 64 179 496 Ft forrás lekötést eredményezett.
Figyelem!
Megjelent a 169/2012. (XI. 28.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet alapján nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről
A kifizetési kérelmekhez tartozó formanyomtatványok letölthetők az egyesület honlapjáról a www.mezofoldihi.hu
EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó nyomtatványok „EMVA III. tengely mikro-turisztika-falu- vidéki” menüpontból.

LEADER 2013
A LEADER pályázat újbóli megnyitása várhatóan 2013 májusában lesz. Ehhez kapcsolódóan
felülvizsgálatra kerül a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája. A
következő pályázati időszakban prioritást fognak kapni a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok. A
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatosan igyekszünk felmérni a jelenlegi fejlesztési
igényeket.
A fejlesztési elképzeléseket, ötleteket a www.mezofoldihid.hu honlap Letölthető pályázati dokumentumok
„EMVA IV. tengely LEADER” menüpontjában található projektgyűjtő kérdőíveken várjuk, az alábbi
elérhetőségeink bármelyikére: postai úton (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.), e-mail: info@mezofoldihid.hu ,
fax: 25/252-752. Ezen kívül telefonon (25/252-752) előre egyeztetett időpontban lehetőség van az
ügyfélszolgálati irodában (2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.) személyes konzultációra is.
Az Irányító Hatóság közzétette a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2013 évi várható LEADER fejlesztési
forrását, amely 169 024 622 Ft. Ez az összeg kiegészülhet még az időközben fel nem használt, illetve visszamondott
fejlesztési források összegével.

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.

Pályázat a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra
Megjelent a M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 171. számában a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet Az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
A támogatás igénybevételének főbb feltételei
Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás igénybevételére jogosult az az
ügyfél, akinek 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-at
meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
Támogatás vehető igénybe e rendeletben meghatározott – ügyfél által bejelentett vagy tervezett – nem
mezőgazdasági tevékenységének megvalósítására.
Amennyiben az ügyfél csak őstermelői minősítéssel rendelkezik, korlátozott tevékenységekre nyújthat be
pályázatot, és vállalnia kell, hogy a támogatás jóváhagyását követően az első kifizetési kérelem benyújtásának
időpontjáig mikrovallalkozást hoz létre.
Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani, valamint az utolsó
kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig
benyújtani. A pályázó a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási
határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével
csökkentett – támogatási összeg legálabb 10%-aval elszámolni.
A támogatás mértéke
A rendelkezésre álló forrás kerete – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásából – 7,8
milliárd forint. A támogatás mértéke:
a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb
35 millió forint;
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés eseten az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió
forint.
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint támogatás nyújtható.
Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 millió forint támogatás
nyújtható.
A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások
Elszámolható kiadásnak minősül:
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő új berendezések, gépek, eszközök beszerzése,
b) csak épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési
munka, új épület, építmény kialakítása;
c) épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
d) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése
e) egyéb elszámolható kiadások;
f) eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható tevékenységet szolgáló szoftver licencek ellenértéke;
g) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása eseten fa telepítése.
Az ügyfél a turisztikai szálláshelyfejlesztéseket kizárólag gazdaságon belül, mezőgazdasági tevékenységéhez, a
mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez és mezőgazdasági hasznosítású épületeihez
kapcsolódóan valósíthatja meg. A pályázó 2013-tól a szálláshelyhez nem kötődő turisztikai
szolgáltatásfejlesztések közül az alábbiakhoz kapcsolódó épület, építmény kialakítását, bővítését, átalakítását és
eszközrendszer fejlesztését valósíthatja meg:
a) agroturisztikai szolgáltató tevékenység,
b) lovas turisztikai szolgáltatás,
c) vadászturizmus,
d) erdei turizmus,
e) horgászturizmus,
f) vízi turizmus,
g) borturizmus.

Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a
támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott
támogatási kérelmet legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.
Amennyiben a fejleszteni kívánt megjelölt tevékenységek közül bármelyik e rendelet szerint nem támogatható
tevékenységnek minősül, akkor a támogatási kérelmet az MVH elutasítja.
A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele eseten az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Kormányrendeletben meghatározottak
szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon 2013. február 15-en
8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2-an 18 óráig lehet benyújtani.
Forráskimerülés eseten az Irányító Hatóság vezetője IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási
időszak lezárásáról.
A támogatási kérelemben szereplő adatokra, a támogatási kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási
kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő.
A Magyar Közlöny 2012. évi 171. száma letölthető a www.mezofoldihid.hu „Hírek” menüpontból.

Ünnepi ügyfélfogadási rend

Mezőföldi
HídÜgyfeleinket,
Térségfejlesztő
Tájékoztatjuk
Tisztelt
hogyEgyesület
a Munkaszervezet ügyfélfogadása 2012. december 27. és 2013. január 3.
között megváltozott nyitva tartással és ügyfélfogadási renddel várja a tisztelt érdeklődőket.
A munkaszervezet irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.

Az Iroda
nyitvatartási
rendje az ünnepekre való tekintettel az alábbiak szerint változik:
Telefon:
25/252-752

Fax: 25/252-752
2012. december
27. Szerda telefonos és e-mailes ügyelet
Email: info@mezofoldihid.hu
2012. december
28. Csütörtök telefonos és e-mailes ügyelet
2013. január 2. Szerda telefonos és e-mailes ügyelet
A munkaszervezet ügyfélfogadása előzetes bejelentkezéssel a 25/252-752 vagy a 20/252-

Amennyiben ebben az időszakban személyesen szeretnének velünk egyeztetni, kérjük, szíveskedjenek ezt telefonon
7020
telefonszámon.
vagy e-mailben előre jelezni.

Kulcs, 2012. február 27.

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, 2012. december 21.

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

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

