Hírlevél 2013. július
LEADER 2013-pályázatok aktualitások 2.o
35/2013. VM rendelet módosítása 4.o
Fórumsorozat a Vidékfejlesztési Program tervezetének társadalmasítása érdekében 5.o
Elindult a társadalmi egyeztetés 6.o
Tájékoztató önkormányzatok számára 7.o
EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények 8.o
Mikrovállalkozások- kifizetési kérelmek benyújtásának határideje 9.o
Kötelezö arculati elemek 10.o

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

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

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.

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.
2. számú Közrend és közbiztonság intézkedésre összesen 5 db pályázat érkezett be.
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.
A munkaszervezet a pályázatok feldolgozását az alapjog vizsgálatával megkezdte és a napokban határidőre
be is fejezte. Ezt követi az A1-es ügyintézés, mely magában foglalja a pályázatok általános adatainak és az
elszámolni kívánt kiadásoknak az ellenőrzését, valamint annak a megállapítását, hogy a kérelem megfelel e
a jogszabályban foglalt feltételeknek. Az A1 ügyintéző feladata továbbá az esetleges nyilatkozattételre való
felszólítás és annak feldolgozása.

Adategyeztetési formanyomtatványok, segédlet

Az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni az ügyfél.
Felhívjuk azon pályázóink figyelmét, hogy akik pályázatukhoz kapcsolódóan adategyeztetésre felszólító
levelet kapnak Munkaszervezetünktől az adategyeztetés során az E formanyomtatványokat használják! Az
E formanyomtatványok és a segédlet letölthető az egyesület honlapjáról a Letölthető pályázati
dokumentumok > EMVA IV. tengely LEADER menüpontból.

Az E-kérelem felületen elérhető az elektronikusan teljesítendő nyilatkozattétel benyújtására szolgáló
menüpont az alábbi helyen (az ügyfél kapus belépés UTÁN a „Hivatal részére küldött iratok elektronikus
benyújtása” menüpont alatt nyújtható be):

Az egyes betétlapok (Építési A betétlap, Építési B betétlap, Építési C betétlap, Árajánlatos tételbejelentő lap,
Gépbetétlap) módosítása esetében a mellékleteket legyenek szívesek a megküldött levélnek megfelelően
kitölteni. A fenti felületen lehetséges a folyamat során kért nyilatkozatokat, betétlapokat szkennelt
formában benyújtani.

35/2013. VM rendelet módosítása

A 2013. július 29-én megjelent a Magyar Közlöny 129. számában A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet módosítása:
A vidékfejlesztési miniszter 65/2013. (VII. 29.) az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej
programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló VM rendelet:
30. §-a alapján: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.
(V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki: „(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben
foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását
megelőzően is megkezdhető.”
31. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a
következő dokumentumok egyszerű másolatát:] „d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot.”
32. §-a alapján: A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki: „24. § (1) E
rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM
rendelet] megállapított 6. § (4) bekezdését, 14. § (2) bekezdés d) pontját, a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. (2) E rendeletnek a 65/2013. (VII. 29.) VM
rendelettel hatályon kívül helyezett 14. § (1) bekezdés e) pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”
-

33. §-a alapján: Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontja.

Fórumsorozat a Vidékfejlesztési Program tervezetének társadalmasítása érdekében

Augusztus első felében három állomásból álló
fórumsorozatot szervez az MNVH az elkészült
Vidékfejlesztési Program tervezetének társadalmasítása
érdekében. A rendezvényeknek Tényő, Kunszállás és
Pázmánd ad otthont.

Elkészült a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezete, amellyel
kapcsolatban a Vidékfejlesztési Minisztérium a véleménynyilvánítás, a hatékonyabb programalkotás,
valamint a program megismertetése érdekében társadalmi egyeztetést kezdeményezett. A társadalmasítás
eredményes megvalósítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) feladata. Ennek érdekében a
Vidékfejlesztési Program tervezete az www.mnvh.eu honlapon létrehozott „Vidékfejlesztési Program
társadalmi egyeztetés” elnevezésű aloldalon hozzáférhető és véleményezhető.
Emellett a széles körben megvalósuló és hatékony társadalmasítási folyamat érdekében az MNVH három
helyszínből álló fórumsorozatot szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
2013. augusztus 7. – Tényő IKSZT (9111 Tényő, Győri út 57.);
2013. augusztus 8. – Kunszállás IKSZT (6115 Kunszállás, Kossuth Lajos utca 5.);
2013. augusztus 13. – Pázmánd IKSZT (2476 Pázmánd, Fő utca 66.).

A fórumsorozat célja a következő hétéves tervezési időszakra (2014-2020) vonatkozó Vidékfejlesztési
Program előzetes változatának bemutatása és társadalmi egyeztetése, ezáltal a résztvevők bevonása a
programalkotási folyamatba és a közvetlen véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása.
A fórumokon való részvétel regisztrációhoz kötött, amelynek határideje 2013. augusztus 2., 10 óra. A
regisztrációs lap valamint a fórumokra szóló meghívó letölthető az alábbi linkről:
http://www.ikszt.hu/hirek/forumsorozat-a-videkfejlesztesi-program-tervezetenek-tarsadalmasitasaerdekeben.html

Elindult a társadalmi egyeztetés

Elkészült a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezete, így megkezdődhet
annak társadalmi egyeztetése – jelentette be a vidékfejlesztésért felelős államtitkár kedden, Budapesten.
Lezárult a több mint egy évvel ezelőtt elkezdődött 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program tervezési
folyamata” – közölte V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Vidékfejlesztési Minisztériumban
tartott sajtótájékoztatón, július 2-án. Az államtitkár elmondta, a tervezés piramisrendszer alapján, különböző
munkacsoportok, szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával zajlott. Az európai uniós források
felhasználásának tervezéséhez kapcsolódóan kiadott Kormányhatározat kilenc operatív programot irányoz
elő, ezek egyike a Vidékfejlesztési Program (VP), amely szorosan kapcsolódik a többi operatív program
intézkedéseihez, azokkal együttműködésben valósul meg.
Az Európai Unió több mint hárommilliárd euró társfinanszírozást biztosít a Vidékfejlesztési Programra,
amelynek egyik legfontosabb intézkedése a versenyképesség fokozása, erre mintegy 42 százalék forrást
különítve el. „Míg Nyugat-Európában a szegénység egy városi kategória, addig Közép- és Kelet-Európában a
vidéki térségek szegénysége valós probléma, ezért a programnak ezt orvosolnia kell” – tette hozzá V. Németh
Zsolt.
Bővebb információ elérhető a következő linkre kattintva: www.mnvh.eu

Forrás:NAKVI

Tájékoztató önkormányzatok számára

A települési önkormányzatok 2013. július 1-től csak akkor részesülhetnek európai uniós forrásokból támogatásban,
amennyiben a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő helyi esélyegyenlőségi programot készítenek.

A fenti előírást az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 31. §-a rendezi az alábbiak szerint:
„(1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat)
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek,
valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési
terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi
esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes
szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program
és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek
összhangjáról.
(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek
megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből,
az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet,
ha a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő,
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.”
A Törvény 64/A. §-a alapján a fenti rendelkezések alkalmazása egységesen 2013. július 1-jétől szükséges.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján „A települési önkormányzat a helyben szokásos módon
közzéteszi az általa elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot, valamint soron kívül megküldi a TKKI
számára, mely azt honlapján közzéteszi.”
Tekintettel arra, hogy a programokat a TKKI, azaz a Türr István Képző és Kutató Intézet honlapján kötelező
közzétenni, így a 2013. július 1-jét követően benyújtott kérelmek kapcsán az MVH a honlapon elérhető
esélyegyenlőségi programokat ellenőrzi, így az ügyfelekre nézve nem jelent plusz benyújtási kötelezettséget.

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.
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kifizetési
kérelem
(10)Ügyfélkapun
A pályázat benyújtására
nyitva álló
időszakban
egy aügyfél
legfeljebb
háromformanyomtatványait
pályázatot nyújthat be,a
rendelkezésre
bocsátott
elektronikus
felületen
kell
kitölteni,
a
csatolandó
dokumentumokat
pedig
amelybe nem számít bele az újabb pályázat benyújtásának napjáig visszavont, illetve az újabb pályázat
elektronikusan,
szkennelés
útján előállított
jpg, doc)
kell csatolni
az elektronikus
benyújtásának napjáig
jogerősen
elutasítottformában
pályázat. (pl.
Egy pdf,
pályázat
egy LEADER
Intézkedési
Tervben
kérelemhez.
meghatározott intézkedésre, azon belül azonban több tevékenységre irányulhat
Az
ügyintézői
felületenkiadás
elkészített
meghatalmazás
4. elektronikus
§(4) A jóváhagyott
elszámolható
nem haladhatja
meg egy megfelelően aláírt példányát el kell
juttatni
az ügyfél lakóhelye/székhelye
illetékes amegyei
MVH kirendeltséghez. Csak a
a)a Gépkatalógusban
beazonosítható tételekszerint
vonatkozásában
Gépkatalógus,
meghatalmazás
MVH
általi
jóváhagyását
követően
–
melynek
megtörténte
ügyintézői
felületen a
b)az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható aztételek
vonatkozásában
meghatalmazás
ellenőrizhető – lesz lehetőség a kifizetési kérelem benyújtására.
az ÉNGY szerintikezelésnél
referenciaárat.
(5) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja
alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás
(6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a
kifizetési kérelméhez,
a támogatásra-csak
olyan árajánlat
alapján
jogosult, amely
Mikrovállalkozások
kifizetési
kérelmek
benyújtásának
határideje
b)e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és
c)tartalmazza
ca)az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
cb)a kiadási tétel műszaki adatait,
FIGYELEM!
kiadási(V.
tétel
mértékegységét,
Acc)a
47/2012.
11.)mennyiségét
VM rendeletésalapján,
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése jogcím keretében
cd)a
kiadási
tétel
nettó
összegét,
a
felszámított
és bruttórendelkezésre
összegét, vagyálló
az idő,
az árajánlatból
nyerteseknek hamarosan lejár a kifizetési kérelemáfát
benyújtásra
az alábbiak szerint:
Amegállapítható,
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdése alapján az ügyfél a helyt adó
ce)a kiadási
pénznemét,
amennyiben
az forinttól
eltérő,
vagy
részbentétel
helyt
adó támogatási
határozat
közlésétől
számított 9 hónapon belül köteles kifizetési
cf
)az
ajánlattevő
aláírását,
valamint
kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható
cg)az árajánlat kiállításának dátumát.
kiadásnak.
(7)Elektronikus
árajánlat
esetén a 4.§
(6) bekezdés
c) pontértelmében
cf ) alpontja szerinti
követelményt
nem kell
A 47/2012 (V.11)
VM rendelet
(5) bekezdése
a műveletet
a támogatási
határozat
alkalmazni,
azonban,
ha
az
árajánlattevő
az
ajánlatát
elektronikus
levélben
adta,
mellékelni
kell
közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
elektronikus
levelet
az elektronikus
levél csatolmányainak
meg
kell felelniük
(6) bekezdés
a)–b)
Aaz47/2012
(V.11)
VM és
rendelet
4.§ (6) bekezdése
értelmébenisaz
utolsó
kifizetésia kérelmet
a művelet
pontjában
és
a
c)
pont
ca),
cb),
cc),
cd),
ce),
cg)
alpontjában
meghatározott
követelménynek.
megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
Webáruházból letöltött árajánlat esetén a (6) bekezdés c) pont ca), cf ) és cg) alpontja szerinti
követelményt
nem kell kérelem
alkalmazni.
Az elektronikus
akkor
fogadható
el, ha1.-tartalmazza
A következő kifizetési
benyújtására
nyitvaárajánlat
álló időszak
2013.
augusztus
2013. december 31
a webáruház honlap címét.
(8)Amennyiben az árajánlat a (6) és (7) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél
támogatásra nem jogosult.
5. § (1) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a helyben biztosítandó közfeladatok
keretében
gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető
rendszer, a tűzi-víz vezetékek, a tűzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi
létesítmények, a hulladékkezelő,
az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére, létrehozására.
(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást
a) az egészséges ivóvízzel való ellátásra,
b)az óvodai nevelésre és az általános iskolai oktatásra és nevelésre,
c)az egészségügyi és a szociális alapellátásra,

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. július 31.
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