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Megjelentek az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények
2013. februar 1. - május 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.
Az ügyfelek 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
-magánemberként 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.

FIGYELEMFELHÍVÁS!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott LEADER
kedvezményezetteknek nemsokára be kell nyújtaniuk az első kifizetési kérelmüket!
A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási határozat
kézhezvételétől számított 2 éven belül meg kellett valósítani (határidő már lejárt), minden egyéb beruházást a
támogatási határozat kézhezvételéttől számított 3 éven belül meg kell valósítani (ennek határideje 2013.
szeptember-október), minden egyéb jogcím esetében keretében (rendezvény, képzés, térségen belüli együttműködés,
térségek közötti és nemzetközi együttműködés, tervek és tanulmányok) megvalósításának határideje a támogatási
határozat kézhezvételétől számított 2 év volt.
A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában a LEADER közösségi célú
fejlesztés és LEADER vállalkozási alapú fejlesztés esetén a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül
kifizetési kérelmet kell benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható
kiadásnak. A LEADER rendezvény jogcím esetén a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően
megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig kell kifizetési kérelmet benyújtani,
amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
LEADER tanulmányok jogcím esetén a tanulmány elkészítésének határideje a támogatási határozat kézhezvételét
követő 12 hónap.
A 9 hónapos szabályra felhívjuk azon kedvezményezettek figyelmét is, akik az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a 47/2012.(V.11.) VM rendelet alapján Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím
keretében nyertek el támogatást. A határozat közlésétől számított 9 hónapon belül nekik is kifizetési kérelmet kell
benyújtaniuk, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.
Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében a kifizetési
kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart.
A kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról az Egyesület honlapján www.mezofoldihid.hu az „EMVA
kifizetési kérelmekhez tartozó nyomtatványok” menüpont alatt találhatnak részletes tájékoztatást.

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 támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végzi. A beérkezett 9 db támogatási kérelemből 3 db került elutasításra.
A munkaszervezet munkatársai a januári hónapban az A/1 szintű ügyintézést, valamint az előzetes helyszíni
szemléket határidőre elvégezte. A falumegújítás és –fejlesztés 3. körében hiánypótlásra lehetőség nem csak
adategyeztetésre volt lehetőség. A beérkezett adategyeztetések feldolgozása megtörtént.
Az előzetes szemléket a munkaszervezet munkatársai a felújítás jellegű, korszerűsítést, bővítést tartalmazó
beruházásoknál végezték el. Az előzetes szemle célja a kiinduló állapot rögzítése fotódokumentáción és
jegyzőkönyvön keresztül. Továbbá az ellenőrnek meg kellett bizonyosodni arról, hogy a beruházás nem megkezdett,
mivel ez esetben a kérelem nem támogatható.
A munkaszervezet részéről a támogatási kérelmek tartalmi értékelése, pontozása 2013. február 8-ig lezajlott.
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. május 31.
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

LEADER 2013
Kötelező arculati elemek!
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)
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van az IH
ügyfélszolgálati
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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
kellHatóság
használni.
Az Irányító
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
Az arculati kézikönyv és a kapcsolódó vektorgrafikus állományban letölthető file-ok elérhetők az Egyesület honlapján.
fejlesztési források összegével.
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.

Pályázati felhívás „Vidék Mustra – Termelői
szívében”elnevezésű rendezvényen való részvételre

piac

a

főváros

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) nyílt
pályázatot hirdet a 2013. január 11. napjától, péntekenként megrendezésre
kerülő „Vidék Mustra – Termelői piac a főváros szívében” elnevezésű
rendezvényen való részvételre vidéki termelők, kézművesek és kézműves
élelmiszert készítők részére.
Kiíró: NAKVI
A pályázat célja: megjelenési lehetőséget biztosítani az ország bármely területéről érkező kistermelők, bio termelők,
hungarikumot előállító élelmiszer manufaktúrák, kézművesek és kézműves élelmiszert készítők számára, akik úgy
érzik, saját készítésű minőségi, kreatív termékeikkel hozzájárulnak a Vidék Mustra további sikeréhez. A rendezvény
célja, hogy a vidék értékei, étkei folyamatosan jelen legyenek a főváros szívében, és lehetőséget biztosítsunk arra,
hogy a budapestiek és a turisták is megismerkedhessenek a vidéki kultúrával, gasztronómiával és a magyar
kézműves mesterségekkel.
Termelők számára a jelentkezés alapfeltétele, hogy a termékeit Magyarországon, magyar alapanyagokból állítsa elő
és magyar címkével lássa el. Kézművesek számára a jelentkezés alapfeltétele, hogy a termék Magyarországon
készüljön.
A jelentkezés feltétele, hogy az árusító kötelezettséget vállal arra, hogy pavilonját megfelelő mennyiségű és
minőségű áruval tudja ellátni a rendezvény teljes időtartama alatt (reggel 8:00 órától délután 18:00 óráig), valamint
vállalja, hogy a felutazás költségeit saját maga fedezi.
Jelentkezni elektronikus, illetve postai úton lehet a PÁLYÁZATI ADATLAP kitöltésével.
A pályázati adatlap kitöltését követően a videkmustra@nakvi.hu e-mail címre, vagy a NAKVI postai címére (1223
Budapest, Park utca 2.) kell elküldeni a felületről kinyomtatott, 2 példány aláírt pályázati adatlapot. Kizárólag a
hiánytalanul kitöltött pályázatokat áll módunkban befogadni. A pályázati adatlaphoz kérjük, mellékeljenek képeket
is az árusítani kívánt termékekről. A képeket elektronikus úton jpg, jpeg, vagy pdf formátumban kérjük beküldeni.
A rendezvény adatai:
Helyszín: a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádja alatt, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Időpont: 2012. január 11. napjától, péntekenként, folyamatosan
Nyitvatartás: péntek 8:00 órától 18:00 óráig
Jellege: ingyenes szabadtéri rendezvény
Közönség: közel 2000 látogató
Rendelkezésre álló pavilonok száma: összesen 30 db
1 db pavilon mérete:
• magassága: 2420 mm
• szélessége: 3700mm
• mélysége: 1570mm
• pult magassága: 720mm
• pult szélessége: 620mm
Standok ára: I. kategória: fél pavilon bruttó: 12.700,- Ft / alkalom
II. kategória: egész pavilon bruttó: 19.050,- Ft / alkalom
Kisebb hely esetén a bérleti díj arányosan csökken.
A pályázat elbírálásának menete: A NAKVI a rendezvény főszervezőjeként szakmai Bíráló Bizottságot állít fel a
beérkezett pályázatok elbírálására, melyre havonta kerül sor. A sikeres jelentkezők értesítése folyamatosan történik,
a pályázatok elbírálását követően. A Bíráló Bizottság döntéséhez kiegészítő dokumentumokat kérhet be.
Fizetési feltételek: A pavilon bérleti díjának megfizetése alkalmanként a helyszínen történik.
Fizetés módja: készpénzzel, melyről a számlát a helyszínen állítjuk ki.

További információk: http://mecsekvidek.hu/index.php/hirek/egyeb-hirek/231-videkimustrapalyazat

Közösségi animátor képzési felhívás
Elsősorban az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek munkatársai
részére indít akkreditált, 40 órás közösségi animátor képzést 2013
februárjában a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet.

A KÉPZÉS CÉLJA:
Olyan gyakorlatorientált ismeretek átadása az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatársainak, mely
a mindennapi munkához, a szolgáltatásfejlesztéshez nyújt aktuális ismereteket, amely felkészíti őket arra, hogy a
településük aktív közösségével együtt úgy alakíthassák ki az integrált közösségi és szolgáltató terének feladatait,
szolgáltatásait és térszerkezetét, hogy az a helyi igényekre, szükségletekre reagálva, fenntartható módon szolgálja
a szolgáltatást igénybe vevők elvárásait, szükségleteit.
A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA:
Az IKSZT munkatársak, vidékfejlesztő szakemberek, akik képesek alkalmazni tevékenységük során a jogszabályi
előírásokat, ismerik a vidékfejlesztési támogatások rendszerét. Részt vesznek a térségi vidékfejlesztési
módszerekben, kapcsolatot tartanak a település gazdasági szférájával, egyeztetnek a szakhatóságokkal, elősegítik a
település saját erőforrásainak felismerését és kiegészítését külső erőforrásokkal. Képesek kapcsolatot teremteni a
helyi közösségekkel, együttműködni a vidékfejlesztő és közösségfejlesztő szakemberekkel és a médiával. A
megismert jogszabályi alapok alkalmazását képesek kiterjeszteni a programszervezés és a közösségfejlesztés
területeire, továbbá ismereteket szereznek a közösségfejlesztés módjairól, az önszerveződés és a csoportok
motivációiról.
A KÉPZÉS TARTALMA:
Jogi és ügyviteli alapok (4 óra)
Vidékfejlesztési ismeretek (8 óra)
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működtetésének gyakorlati ismeretei (4 óra)
Kultúraközvetítés és közösségfejlesztés (16 óra)
Elektronikus információs szolgáltatások (8 óra)
A képzésben résztvevő teljesítményének értékelése, a vizsgára bocsáthatóság feltételei, a vizsga szervezésének
módja:
A képzés számonkéréssel zárul, jellege írásbeli: továbbá a képzés jellegéből adódóan önálló, saját tapasztalatokra
épített Közösségfejlesztési terv készítése 3-5 oldal terjedelemben.
A
képzés
sikeres
elvégzését
a
NAKVI
által
kiadott
tanúsítvánnyal
igazoljuk.
A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele: minimum 32 órán (80 %) való megjelenés, a
közösségfejlesztési terv elkészítése és a vizsga teljesítése.
A NAKVI a képzésekben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt, mely tartalmazza a képzésben való részvétel
részletes feltételeit.
A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 2013. február - március (összesen 40 kontakt óra)
A csoportok minimum 15 fő jelentkezése esetén indíthatók meg, egy csoport maximum létszáma 25 fő. A képzés
résztvevőinek száma korlátozott, a jelentkezések sorrendjében történik a jelentkezések rögzítése, feldolgozása és
befogadása.
KÉPZÉSI IDŐPONTOK: hétfő vagy csütörtök (igény szerint), 09.00 – 17.00, összesen 5 alkalom (5 x 8 tanóra).
KÉPZÉSI HELYSZÍNEK: A jelentkezések számától és a jelentkezők igényétől függően a választható/lehetséges képzési
helyszínek: Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Győr, Szeged, Keszthely, Pécs, Szekszárd, Kaposvár, Gyomaendrőd.
KÉPZÉS DÍJA: bruttó 30.000 Ft/résztvevő, a képzési helyszínre való utazás költségei a résztvevőt terhelik.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. január 25. (péntek) 14.00 óra
További információ: http://www.umvp.eu/?q=hirek/kozossegi-animator-kepzesi-felhivas-0

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. január 31.

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

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

