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LEADER 2013 – pályázati aktualitások
Nagy érdeklődés mutatkozik a LEADER harmadik pályázati körében a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület 45/2013. (V. 29.) számú Irányító Hatóság közleményében jóváhagyott LEADER Intézkedési
Tervében meghirdetett 4 intézkedése tekintetében. 2013. június 24. napjáig összesen 54 db projekt
adatlap érkezett be mintegy 225 782 930 támogatási forrásigénnyel.

Projekt adatlapok intézkedésenkénti bontásban az alábbiak szerint kerültek benyújtásra:
1. számú Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása,
versenyképességük növelése intézkedésre összesen 38 db projekt adatlap érkezett be. A munkaszervezet
18 db projekt adatlap esetében írt ki hiánypótlást. A 2013. június 28. napján tartott Helyi Bíráló Bizottsági
ülésen a bizottság 25 db projekt adatlapot bírált el, melyből 24 db támogatásra, míg 1 db elutasításra
került. Támogatási forrásigény 180 806 582 Ft.
2. számú Közrend és közbiztonság intézkedésre összesen 5 db projekt adatlap érkezett be. A
munkaszervezet 3 db projekt adatlap esetében írt ki hiánypótlást. A 2013. június 28. napján tartott Helyi
Bíráló Bizottsági ülésen a bizottság 2 db projekt adatlapot bírált el, melyek támogatásra kerületek.
Támogatási forrásigény 10 000 000 Ft.
3. számú Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és
rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása intézkedésre összesen 6 db projekt adatlap érkezett
be. A munkaszervezet 2 db projekt adatlap esetében írt ki hiánypótlást. A 2013. június 28. napján tartott
Helyi Bíráló Bizottsági ülésen a bizottság 4 db projekt adatlapot bírált el, melyek támogatásra kerületek.
Támogatási forrásigény 19 976 348 Ft.
4. számú Közösségi tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi
identitástudat megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján intézkedésre összesen 5 db projekt adatlap
érkezett be. A munkaszervezet 2 db projekt adatlap esetében írt ki hiánypótlást. A 2013. június 28. napján
tartott Helyi Bíráló Bizottsági ülésen a bizottság 3 db projekt adatlapot bírált el, melyek támogatásra
kerületek. Támogatási forrásigény 15 000 000 Ft.
A HBB az ülés időpontja előtt négy munkanappal a munkaszervezethez megérkeztek és további
hiánypótlást nem igényelő illetve hiánypótlást teljesített projekt adatlapokat tárgyalta. A 2013. június 24.
napját követően beérkezett projekt adatlapok és hiánypótlások tekintetében az adatlapok tárgyalása a
követő ülésen kerülhetnek megtárgyalásra, melynek időpontja 2013. július 12.
A HBB által támogatásban részesült pályázni kívánok részére a támogató nyilatkozatok 2013. július 1.-jén
kiküldésre kerültek. A támogatásban részesültek jelenleg a pályázatok elektronikus felületre való
feltöltését végzik.

FIGYELEMFELHÍVÁS! Pályázatok elektronikus feltöltésével kapcsolatban
Kérjük, hogy az elektronikus felületen a pályázat feltöltésének kezdetekor felugró, "A HACS kiválasztása"
ablakban szereplő "Irányultság" menüből a támogató nyilatkozatban megadottak szerint válasszanak:
Vállalkozásfejlesztés = gazdaságfejlesztés (1. számú intézkedés)
Közösségi célú = szolgáltatásfejlesztés (2-4. számú intézkedés)
Aki ezt hibásan töltötte fel, annak nem záradékolható a pályázati anyaga, tehát minél előbb szíveskedjenek
egy új kérelmet tölteni. Utólag nem javítható, még a módosításra rendelkezésre álló időszakban sem!
A HBB támogató nyilatkozat azonosítója sorban a Támogató nyilatkozaton szereplő vonalkódot tüntessék
fel!
Az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva! Ennek MVH által ajánlott változata a
MVH weboldaláról ingyenesen letölthető. Más böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés, megnyitás, és
mentés!
Minden esetben olvassák el a Kitöltési segédletet az elektronikus felülethez (5. számú melléklet), mely
letölthető a www.mezofoldihid.hu Letölthető pályázati dokumentumok > EMVA IV tengely LEADER
menüpontból.
A pályázati feltételeket a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet, mint LEADER rendelet valamint az IH által
jóváhagyott Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület LEADER Intézkedési Terve, valamint a 91/2013.
(VI.06.) MVH Közlemény együttesen határozza meg.
A pályázathoz ügyfélkapun szkennelve kötelezően csatolni szükséges dokumentumok listáját a 91/2013.
(VI.06.) MVH Közlemény ellenőrzési listája tartalmazza!
Az ügyfél a záradékolást kizárólag a pályázat benyújtását követő módosításra rendelkezésre álló 5 napos
határidő elteltét követő 3 munkanapon belül kérheti annak érdekében, hogy a záradékolás alapját képező
összehasonlítási vizsgálatkor a pályázathoz feltöltött melléketek is láthatóak legyenek a munkaszervezet
számára.
Az ügyfél a támogató nyilatkozat záradékolását úgy kérheti, hogy kinyomtatja a „KR dokumentumot”,
melynél láthatóak a mellékletek is, és benyújtja az illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez postai úton
könyvelt postai tértivevényes küldeményként (Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2458 Kulcs Rákóczi
u. 139. Pf. 25.) vagy személyesen (átadás-átvételi elismervény ellenében).
Eltérések kezelése
A pályázatban megjelölt költségvetési fő- és részösszegek a projekt adatlapon megjelölt összegektől sem
negatív sem pozitív irányban nem térhetnek el. Új költség típusok, új tevékenységek nem vehetőek fel, nem
módosíthatóak. A projekt adatlapon szereplő tartalomnak és elképzelésnek meg kell egyezni a pályázatban
megjelölt tartalommal és elképzeléssel. A célkitűzések és a várható eredmények nem változhatnak.
Összességében a projekt adatlapon szerepeltetet tartalomnak egyezőséget szükséges mutatnia a feltöltött
és kinyomtatott „KR dokumentummal”. Bármilyen irányú eltérés, módosítás a pályázat záradékolását nem
teszi lehetővé.

Az aktuális információkat a honlapunkon a www.mezofoldihid.hu folyamatos elhelyezzük!
Kérjük, gondolja végig az alábbiakat, mielőtt benyújtja projekt javaslatát, pályázatát:
• Az elnyert pályázat megvalósítási határideje 2014. december 31., a kifizetési kérelem benyújtási
határideje szintén ezen időpont.
• Elnyert beruházás jellegű projektek esetében az ügyfél köteles a támogatási határozat
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott egyéb
elszámolható kiadások nélküli támogatási összeg legalább 10 %-ával elszámolni. A támogatási
határozatok várható kézhezvétele legjobb esetben 2013. december.
• A pályázati konstrukció utófinanszírozású, ami annyit jelent, hogy a beruházás megvalósítása után a
kifizetett számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok rendelkezésre állása után nyújtható be
kifizetési kérelem.

Helyi Bíráló Bizottsági soron következő ülésére a HBB Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak
szerint 2013. július 12. napján kerül sor, ami azt jelenti, hogy a 2013. július 8. napjáig postán átvett
hiánypótlást nem igénylő illetve hiánypótlást teljesített projekt adatlapok kerülnek tárgyalásra.

Nyertes támogatási kérelmek Falumegújítás és –fejlesztés 3. körében
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 támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végezte. A beérkezett 9 db támogatási kérelemből 3 db került elutasításra.
A pályázatkezelési folyamat lezáródását-, az MVH és az Irányító Hatóság jóváhagyását követően az egyesület
elnöksége 2013. május 31.-i ülésén döntött a támogatható támogatási kérelmek minimum pontszámáról. A
döntéshozó ülések jegyzőkönyveit, dokumentációját az Irányító Hatóságnak jóváhagyás céljából megküldésre
kerültek. z EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 57/2013. (VI. 17.) számú közleményében
hirdette ki a 102/2012. (X11.) VM rendelet alapján a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től
nyújtandó támogatások minimális ponthatárait. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 78 pontban határozta
meg a minimum ponthatárt. Összesen 26 645 859 Ft forrás került lekötésre.
A helyt adó támogató határozatok és részben helyt adó határozatok kiküldésre kerültek a kedvezményezetteknek
részére.
Pályázó neve

Megvalósítás helye
szerinti település

Fejlesztés tárgya

Elnyert támogatási összeg

Iváncsai Római
Katolikus Egyházközség

Iváncsa

Szent Mihály Kápolna
korszerűsítése és környezeti
rendbetétele

5 200 000 Ft

Hantosi Faluvédő és
Kulturális Egyesület

Hantos

Játszótér építése

4 996 463 Ft

Előszállás

Szögletkert játszóterének és
parkjának felújítása

4 974 589 Ft

Kulcs

Tanyaépület felújítása

5 170 310 Ft

Daruszentmiklós

Játszótér építése

4 787 620 Ft

Kisapostag

Kisapostag

1 516 877 Ft

Előszállás Nagyközség
Önkormányzat
Kulcs Község
Önkormányzata
Daruszentmiklós
Község Önkormányzata
Kisapostag Község
Önkormányzat

Felhívjuk tisztelt nyerteseink figyelmét, hogy:
A 102/2012. (X.1.) VM rendelet 4.§ (12) bekezdése értelmében a műveletet a támogatási határozat
közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig.
A 102/2012. (X.1.) VM rendelet 4.§ (13) bekezdése értelmében a támogatási határozat közlésétől
számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban
jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével
csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
A 102/2012. (X.1.) VM rendelet 4.§ (14) bekezdése értelmében az utolsó kifizetési kérelmet a művelet
megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
A következő kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak 2013. augusztus 1.- 2013. december 31.

35/2013. (V.22.)
VM rendelet
ismertetése
MIkrovállalkozások
- kifizetési
kérelmekrövid
benyújtásának
határideje
2.A támogatás igénybevételének általános feltételei
2. § (8) Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti
LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.
FIGYELEM!
Egy pályázat
kizárólag
egy LEADER
HACS
illetékességi területén
megvalósuló
projektrejogcím
irányulhat
A(9)
47/2012.
(V. 11.)
VM rendelet
alapján,
mikrovállalkozások
létrehozására
és fejlesztése
keretében
(10)
A
pályázat
benyújtására
nyitva
álló
időszakban
egy
ügyfél
legfeljebb
három
pályázatot
nyújthat
be,
nyerteseknek hamarosan lejár a kifizetési kérelem benyújtásra rendelkezésre álló idő, az alábbiak szerint:
számít
bele
az újabb
pályázat benyújtásának
visszavont,
illetve
az újabb
pályázat
Aamelybe
23/2007.nem
(IV.17.)
FVM
rendelet
(továbbiakban:
Vhr.) 24. § napjáig
(1) bekezdése
alapján
az ügyfél
a helyt
adó
benyújtásának
napjáig
pályázat9 egy
LEADER
Intézkedési
Tervben
vagy
részben helyt
adó jogerősen
támogatásielutasított
határozatpályázat.
közlésétőlEgyszámított
hónapon
belül
köteles kifizetési
meghatározott
intézkedésre,
azonban
több tevékenységre
irányulhat
kérelmet
benyújtani,
amellyel azon
olyanbelül
kiadás
is elszámolásra
kerül, amely
nem minősül egyéb elszámolható
kiadásnak.
§(4) A jóváhagyott
elszámolható
kiadás
haladhatja
meg
A4. 47/2012
(V.11) VM
rendelet 4.§
(5) nem
bekezdése
értelmében
a műveletet a támogatási határozat
a)a
Gépkatalógusban
beazonosítható
tételek
vonatkozásában
a
Gépkatalógus,
közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
Építési(V.11)
Normagyűjteményben
(a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható
tételek
vonatkozásában
Ab)az
47/2012
VM rendelet 4.§ (6)
bekezdése értelmében
az utolsó kifizetési
kérelmet
a művelet
az
ÉNGY
szerinti
referenciaárat.
megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
(5) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja
alapján
a támogatás
számításának
alapja az összes
elszámolható
kiadás 1.- 2013. december 31
A következő
kifizetési
kérelem benyújtására
nyitvanettó
álló időszak
2013. augusztus
(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
b)e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és
c)tartalmazza
Elektronikus
kifizetési
kérelmek
hiánypótlása
ca)az ajánlatkérő nevét, címét
és az ajánlattevő
nevét,
címét és adószámát
vagy adóazonosító jelét,
cb)a kiadási tétel műszaki adatait,
cc)a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
Acd)a
2013.
február
és 2013.
májusa 31.
közötti időszakban
elektronikusan
beküldött
kifizetési kérelmek
kiadási
tétel1.nettó
összegét,
felszámított
áfát és bruttó
összegét, vagy
az az árajánlatból
megállapítható,
hiánypótlása
továbbra is papír alapon történik.
ce)a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
cf 52/2013.
)az ajánlattevő
valamint
Az
(III.8.)aláírását,
számú MVH
közlemény tartalmazza az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási jellegű
cg)az árajánlat kiállításának dátumát.
támogatások kifizetése iránti kérelmek hiányos elektronikus benyújtása esetén kiírt hiánypótlásra, illetve
(7)Elektronikus árajánlat esetén a (6) bekezdés c) pont cf ) alpontja szerinti követelményt nem kell
nyilatkozattételre
felhívó
végzés alapján
benyújtandó
dokumentumok
szóló
alkalmazni, azonban,
ha az árajánlattevő
az ajánlatát
elektronikus
levélben adta, rendszeresítéséről
mellékelni kell
formanyomtatványokat,
a mikrovállalkozás,
falufejlesztés,
vidéki
és LEADER
az elektronikus levelet éstehát
az elektronikus
levél csatolmányainak
is meg
kell örökség,
felelniük aturisztika
(6) bekezdés
a)–b)
kifizetési
kérelmek
hiánypótlásához
pontjában
és a c) pont
ca), cb), cc), szükséges
cd), ce), cg)dokumentumokat!
alpontjában meghatározott követelménynek.
Webáruházból letöltött árajánlat esetén a (6) bekezdés c) pont ca), cf ) és cg) alpontja szerinti
nemszükséges
kell alkalmazni.
Az elektronikus
árajánlat
akkor fogadható el, hahonlap
tartalmazza
Akövetelményt
hiánypótláshoz
dokumentumok
letölthetők
a www.mezofoldihid.hu
„EMVA kifizetési
a
webáruház
honlap
címét.
kérelmekhez tartozó nyomtatványok > Elektronikus kifizetési kérelmek hiánypótlásához” menüpontból.
(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. június 28.
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