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LEADER pályázatok aktuális állapota
A beérkezett pályázatokhoz kapcsolódó hiánypótlások kiküldését a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Munkaszervezete 2012. január 30. határidővel teljesítette. A hiánypótlásokat nem
elektronikusan, hanem papír alapon kellett benyújtani az illetékes LEADER HACS
munkaszervezetéhez (Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.)
Hiánypótlás kiküldése szinte minden pályázat esetében szükséges volt.
Főbb hiánypótlási okok az alábbiak voltak:
- A főlapon nem az értékeléshez kötődő, az adott célterülettől függő adatokat kerültek
megadásra
- Legtöbb esetben az árajánlatok nem feleltek meg a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 4.§ (7) és
(8) bekezdésében foglaltaknak, úgymint a tartalmi követelményeknek valamint azon
követelménynek sem, hogy az árajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett
tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot,
- Az ügyfelek nem csatolták, vagy nem megfelelő formanyomtatványon csatolták a HACS által
bekért kötelező mellékleteket,
- A pénzügyi terv nem volt megfelelő,
- Az adott részletre vonatkozó tulajdoni lap másolata nem 30 napnál nem régebbi volt, a
tulajdonosi hozzájáruló nem került csatolásra vagy nem volt megfelelő,
- Az ügyfelek nem csatolták, vagy nem megfelelően csatolták a tervdokumentációt, műszaki
leírást építési beruházás esetén.
A kisértékű pályázatoknál, mint az a rendeletben is szerepelt, nem volt lehetőség hiánypótlásra, így
aki nem csatolt dokumentumot, vagy nem a jogszabálynak megfelelőt csatolt, azt sajnos el kellett
utasítani. Azoknál a kérelmeknél, ahol valamilyen ellentmondás szerepelt a pályázatban,
adategyeztetés keretében volt lehetőség ezek feloldására.
Építési beruházások esetén, főként vállalkozási és közösségi célterületeknél kisértékű és nagy értékű
pályázatok esetében előzetes helyszíni szemlékre is szükség volt. Előzetes helyszíni szemlékre 32 db
pályázat esetén volt szükséges, mely szemléket a munkaszervezet 2011. január 26-ig befejezett.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezete az IH által előírt határidőt a
hiánypótlások feldolgozására 2012. február 27. határidővel teljesítette, a befogadó nyilatkozatok
összeállításra és szinte minden pályázó részére kiküldésre kerültek. A befogadó nyilatkozat
kézhezvételétől a beruházás saját felelősségre megkezdhető.

A pályázatok kezelésének következő fázisa a pályázatok értékelése, majd a pályázatok központi
(MVH) értékelése, felülvizsgálata és a rangsorállítás következik, ezek lezárásával kerülnek majd
csak kipostázásra a támogatói határozatok.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a felülvizsgálat időszakában a befogadó nyilatkozatok
visszavonására, illetve a rangsorállítás során egyes pályázatok forráshiány miatt elutasításra
kerülhetnek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meghívó információs fórumra
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2012. február 29-én,
valamint 2012. március 7-én 10 órai kezdettel Kulcson az egyesület tárgyaló termében (2458
Kulcs, Rákóczi u. 139.) információs fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel és szeretettel
meghívom.
Az információs fórumon a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezetének
munkatársai az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely LEADER és III. tengely
kifizetési kérelmeivel, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kötelező monitoring
jelentésével kapcsolatosan tartanak tájékoztatót.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monitoring adatszolgáltatásra felhívás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a monitoring adatszolgáltatásra vonatkozó 28/2012. (II.
10.) számú MVH Közlemény.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet Melléklete és az 51/2011. (VI.
6.) VM rendelet 4. számú melléklete alapján az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a
továbbiakban ÚMVP) keretében támogatásban részesülő ügyfelek kötelesek 2012. február 13 március 12. között monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Aki már rendelkezik
MVH támogatási határozattal, annak kötelező a monitoring adatszolgáltatás.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet Mellékletében felsorolt
következő jogcímek esetén nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség:
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM
rendelet keretében igénybe vett támogatások.
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.
17.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogatások.

- Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek kizárólag elektronikus úton lehet eleget tenni. Ennek
feltétele az Ügyfélkapus regisztráció. Ügyfélkapus regisztrációt a www.magyarorszag.hu
honlapon igényelhet - kizárólag magánszemélyként. Ha szervezetnek, vállalkozásnak van
monitoring kötelezettsége, akkor a szervezet nevében, meghatalmazottként eljáró
magánszemélynek kell Ügyfélkapus regisztráltnak lenni. Ha adatszolgáltatási kötelezettségét
meghatalmazott útján teljesíti, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiadott
jelszóra van szüksége. Ezt a jelszót a G946-os nyomtatvány kitöltésével igényelheti meg, mely
letölthető a www.mezofoldihid.hu Letölthető dokumentumok menüpontból. Aki korábban már
igényelt jelszót, és teljesített adatszolgáltatást annak a korábbi jelszava él. A fent említett
regisztráció birtokában, az MVH honlapját www.mvh.gov.hu felkeresve kezdhető el a monitoring.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett
kifejlesztve. Más böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés. A MVH honlap jobb oldali
sávjában található elektronikus ügyintézés ablakból érhető el az „E-MONITORING" ablak és a
jelre kattintva érkezik meg egy bejelentkezési oldalra. Ott rá kell kattintani az „Ügyfélkapus
bejelentkezés"-re. Ezután kérni fogja az Ügyfélkapus regisztrációkor megadott felhasználói nevet
és jelszót. Mindezen lépések megtétele után a megjelenő felsorolásból ki kell választani az EMVA
- HOP 2011 menüpontot és a monitoring adatlap kitöltése megkezdhető.
E-monitoring oktatási anyag és kitöltési útmutató segítségül szolgálhat a sikeres adatközléshez,
mely elérhető az alábbi linken:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/info?tartalom_id=
1009075
Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá arra, hogy az MVH az adatszolgáltatást elmulasztó, vagy
hiányos, hibás adatokat közlő ügyfeleket bírsággal sújthatja.

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 előzetes bejelentkezéssel a 25/252-752 vagy a 20/2527020
telefonszámon.
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