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ÚMVP 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 beérkezett támogatási kérelmekhez kapcsolódó hiánypótlások kiküldését a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezete 2012. augusztus 27. határidővel teljesítette. A beérkezett
hiánypótlások feldolgozása megtörtént.
A támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végzi.
Az előzetes szemléket a munkaszervezet munkatársai a felújítás jellegű, korszerűsítést, bővítést
tartalmazó beruházásoknál elvégezték. 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 pályázatok kezelésének következő fázisa a befogadó nyilatkozatok kipostázása, majd a támogatási
kérelmek értékelése, a pályázatok központi (MVH) értékelése, felülvizsgálata és a rangsorállítás
következik, ezek lezárásával kerülnek majd csak kipostázásra a támogatói határozatok (várható határideje
2012. december 14.).
A befogadó nyilatkozat kézhezvételétől a beruházás saját felelősségre megkezdhető.

ÚMVP III. tengely falumegújítás és –fejlesztés

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
rendelet esetében a pályázat benyújtási időszakról (eredetileg 2012. szeptember 1. - szeptember 30.)
szóló szakasz törlésre került, az új rendelet teljes körű végleges verziója még nem áll rendelkezésünkre, a
jogcímek megnyitásának tényleges időpontjáról jelenleg nem rendelkezünk információval, de várhatóan
október-novemberre tehető.
A benyújtási időszakokat tartalmazó módosított rendeletekről majd az Egyesület honlapján adunk
tájékoztatást!
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének
falumegújítás és –fejlesztés jogcím keretében a maximálisan igényelhető támogatási összegek egyes
célterületek tekintetében az alábbiak szerint várhatóak:
Célterület

Ügyfél által maximálisan igényelhető támogatás (HUF)

1. célterület

5 200 000

2. célterület

5 200 000

3. célterület

5 200 000

4. célterület

5 000 000

5. célterület

5 200 000

1. célterület: helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró
épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső
felújítására, korszerűsítésére, új épületrész kialakítására.
2. célterület: a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre.
3. célterület: alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek
javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő
megfeleltetésére.
4. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően.
5. célterület: sport-, bmx-, gördeszkapálya kialakítására, fejlesztésére.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az 1 ügyfél által 1 támogatási kérelemben igénybe vehető maximum
támogatási összegét 5 200 000 Ft!

LEADER újbóli megnyitása 2012-ben
A LEADER pályázat újbóli megnyitása várhatóan 2012. decemberében 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
dokumentumok” 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.

Megjelentek az új 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.

LEADER Rendezvény eseménynaptár

Kisboldogasszony Búcsú 2012
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület által megrendezésre kerül a Kisboldogasszony-napi Búcsú, melyre
szeretettel meghívja Önt
Rendezvény időpontja: 2012. szeptember 8. (szombat) 17 óra
Rendezvény helyszíne: Perkáta – Templomkert
IX. Rácalmási Tökfesztivál 2012.
Rendezvény időpontja: 2012. szeptember 28.-30.
Rendezvény helyszíne: Rácalmás, Jankovich-Kúria

Megvalósult térségi fejlesztések (ÚMVP)

Szent Bernát Arborétum - Nagyvenyim
Mezőföldi
Híd Bernát
Térségfejlesztő
Egyesület
Pályázó
szerv: Szent
Arborétum
Alapítvány
Elnyert támogatási forma: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. körös III. tengelyes pályázat vidéki
örökség
megőrzése jogcím.
A munkaszervezet
irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.
Pályázat
címe: 25/252-752
Plébánia épület és parkjának felújítása
Telefon:
Elnyert
támogatási
összeg: 36 031 515 Ft.
Fax: 25/252-752
Támogatási határozat kelte: 2011. április 15.
Email: info@mezofoldihid.hu
Támogatási intenzitás: A pályázat 100 %-os támogatottságú, utófinanszírozású rendszerben került
megvalósításra.
A munkaszervezet
25/252-752
vagy
a 20/252- és
Pályázat
tartalma: térkövesügyfélfogadása
és murvás utakelőzetes
készítése,bejelentkezéssel
öntöző rendszer akiépítése,
a park
tereprendezése
7020
telefonszámon.
növényállományának
felújítás, padok, szemetesek, pihenőasztalok elhelyezése, tűzrakó hely kialakítása,
parkismertető információs táblák kihelyezése, növényfelismerést segítő kisméretű névtáblák elhelyezése, a kastély
(volt rendház, plébániaépület) falainak talajvíz elleni szigetelése, illetve az épülethomlokzat felújítása, Táncsics
MihályKulcs,
utca felől
új kerítés
építése
2012.
február
27. és kapuk elhelyezése

Szabadegyháza – Kastély felújítása

Pályázó szervezet neve: Szabadegyháza Község Önkormányzata
Pályázati forrás megnevezése: Turisztikai tevékenységek ösztönzése ÚMVP III. tengely 2. kör
Pályázat címe: Szabadegyházán falusi szálláshely szolgáltatás kialakítása
Pályázaton elnyert támogatás összege (Ft): 27 727 585 Ft
Támogatási intenzitás: A pályázat 60 %-os támogatottságú, utófinanszírozású rendszerben került
megvalósításra.
Pályázat tartalma: Az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy Szabadegyháza település egyetlen kúria jellegű
épülete megfelelően felújításra kerüljön, hiszen az utókor számára fontos az épített értékek megőrzése és
hasznosítása. A felújítást követően a kúriában falusi szálláshely szolgáltatás kerül kialakítása. Az épület maga
nem önkormányzati tulajdonban van, de a tulajdonosokkal kötött hozzájáruló nyilatkozat engedményezi az
épület felújítását és turisztikai célú hasznosítását. A kúria felújítása a következő elemeket tartalmazta:
közösségi tér, mosdók, zuhanyzók, hálók, folyosó, konyha ez összesen 169,04 m2. A melléképület a kiszolgáló
funkciót látja el a következő paraméterekkel: előtér, öltöző, WC, nyári konyha, tüzelőtároló, tároló,
szerszámtároló, tornác ez összesen 146,56 m2. A felújított épületek összesen 315,6 m2. A felújított épület
akadálymentes kialakítású, így a mozgásukban korlátozott vendégek is használhatják a falusi szálláshely
szolgáltatást. Az épület kialakításából adódóan 9 fő elhelyezését tudja biztosítani kényelmesen, de a két
kialakított szoba akár pót ágyazható is így 12 fő a maximális férőhely.

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. augusztus 31.
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