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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.

FONTOS Nyertes LEADER rendezvény esetén
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét néhány fontosabb részletre a vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.)
VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendeletből:
8. LEADER rendezvény
12. § (4) Az ügyfél köteles
a) a rendezvényről az illetékes LEADER HACS -ot értesíteni, ezzel egyidejűleg a rendezvény témájának, helyszínének
és időpontjának a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján
történő közzétételéről gondoskodni, valamint b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény
időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS -nak
megküldeni.
(5) Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon belül írásbeli
emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS -nak, valamint a kifizetési kérelemmel együtt
benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek. Az emlékeztető tartalmazza
a) a rendezvény helyszínét, időpontját,
b) a célcsoport megjelölését,
c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
d) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató
dátumozott fotót, valamint
e) az illetékes LEADER HACS -nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot.
(6) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a jóváhagyott támogatás
mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.
(7) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a kifizetési kérelem
elutasításra kerül.
(8) Az e jogcím keretében elszámolható kiadásokat az illetékes LEADER HACS célterület katalógusa határozza meg.

(9) A 6. melléklet a) pont ah) és ai) alpontjában meghatározott kiadás, kiadás típusonként nem haladhatja meg a 6.
melléklet alapján igényelt a) pont aa)–ag) alpontok alapján elszámolható kiadás összesített összegének 25%-át.
(10) A 6. melléklet b) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt
elszámolható kiadás összegének 30%-át.
(11) A 6. melléklet c) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt
elszámolható kiadás összegének 20%-át.
(12) A 6. melléklet d) pontjában meghatározott kiadás nem haladhatja meg a 6. melléklet a) pontjában igényelt
elszámolható kiadás összegének 20%-át.
(13) A pályázatban önállóan csak a 6. melléklet a) pont aa)–ad) alpontjában meghatározott elszámolható kiadások
szerepelhetnek, a 6. melléklet a) pont ae)–ai) alpontjában, valamint b)–h) pontjában meghatározott elszámolható
kiadások csak a 6. melléklet a) pont aa)–ad) alpontjában szereplő kiadásokkal együtt támogathatók.
(14) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény költségei között kizárólag azon szolgáltatások költségei
számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem
számolt fel.
13. § (1) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény, illetve rendezvénysorozat megvalósításának határideje
a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap.
(3) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a rendezvény helyén az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4.
pontja szerinti szlogent, a LEADER HACS és az EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati
elemek) feltüntesse.
(4) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatott tevékenységre
vonatkozó utolsó kifizetési kérelmének összege a támogatási határozattal jóváhagyott összeg 5%-ával csökkentésre
kerül.
(5) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően a rendezvényen fellépő előadóművészek díjára vonatkozóan egy
árajánlat becsatolása szükséges.

FONTOS
Csak azokat az anyagokat tudjuk megjelentetni az Egyesület honlapján, melyeket Önök időben eljuttatnak a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezete részére! Kérjük, hogy az anyagokat elektronikusan is
küldjék meg a munkaszervezet részére az info@mezofoldihid.hu email címre.

FONTOS Módosítási kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók
Ha az ügyfél módosítási kérelme a támogatás alapját, összegét NEM érinti, a módosítási kérelmek a támogatási
határozat kiküldését megelőzően is ügyintézhetőek, amennyiben nincs ellenőrzés folyamatban (legyen az pl.
adminisztratív ellenőrzést jelentő hiánypótlás, vagy helyszíni ellenőrzés), vagy volt ellenőrzés, de az nem tárt fel
szabálytalanságot.
Amennyiben a rendezvény helyszínét, időpontját módosítani szeretné, úgy kérjük módosítási kérelmét a
Munkaszervezet részére (2458 Kulcs, Rákóczi út 139.) szíveskedjen megküldeni.

Szöveges keresési lehetőség az Építési Normagyűjteményben (ÉNGY)

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfelei kérése alapján szöveges keresési lehetőséggel egészítette ki az
Építési Normagyűjteményt.
Az Építési normagyűjtemény (továbbiakban ÉNGY) alkalmazásának a célja, hogy elősegítse az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program részeként az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevétele céljából benyújtott kérelmek szakszerű elbírálását, az építési költségek
realitásának szakszerű vizsgálatát illetve kellő támpontot szolgáltasson az ügyfelek, tanácsadók, kivitelezők, és a
kérelmet értékelők számára.
ÉNGY elérhetősége: http://www.mvh.gov.hu
Szöveges keresés: A „Szöveg” mezőbe beírva a keresett tételnek valamely jellemző szövegrészletét, az ablak a jobb
felső ablakban megjelennek a találatok. Egy adott tételre ráállva, jobb oldalon alul megjelennek a tétel adatai. A
keresés a találatok számától függően akár 1 percig is futhat!

LEADER Rendezvény eseménynaptár
II. Közép-Duna-völgyi Vizikarnevál és Kulturális Fesztivál
Schalbert Kisapostagért Településfejlesztési Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves családját a II. Közép-Dunavölgyi Vizikarnevál és Kulturális Fesztiválra, melynek
időpontja: 2012. július 20.-2012. július 22.
helyszíne: Hamburger Hungária Kft. Szabadidőpark és a Kisapostagi Yacht-kikötő, valamint a köztük lévő Dunaszakaszon és part
Vizi mentő képzést 2012. július 10.-2012. július 15. között tartják. Az elméleti képzés helye a Kisapostagi Hajóstanya
Vendégház (2428 Kisapostag, Táncsics M. u. 3.), míg a gyakorlati oktatás helye a dunaújvárosi uszoda, valamint a
Kisapostagi Yacht-kikötő.
A Dunai turizmus fejlesztési lehetőségeit kereső konferencia a Kisapostagi Hajóstanya vendégházban 2012. július 1920. kerül megrendezésre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gróf Győry Terézia Emlékműsor esti litániával
Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület által kerül megrendezésre Gróf Győry Terézia emlékműsor esti litániával című
rendezvény, melyre szeretettel meghívja Önt
Rendezvény időpontja: 2012. július 15. (vasárnap) 17 óra
Rendezvény helyszíne: Perkáta - Selymespuszta (Harangtorony)
Programok:
Ünnepélyes megnyitó
Esti litánia
Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre, Rozmaring kórusa
Szironta Együttes, Besnyőről
Mezőfalvai Néptánc Együttes

"Négy évszak" rendezvénysorozat keretében Bicska Fesztivál
Perkáta Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a „Négy évszak” rendezvénysorozat két napos Bicska
Fesztivál elnevezésű rendezvényére.
A rendezvény időpontja: 2012. július 27. (péntek) - 2012. július 28. (szombat)
A rendezvény helyszíne: 2431, Perkáta Dózsa György u. 15.
A Bicska Fesztivál részletes programja:
2012. július 27. (péntek):
16.00 érkezés regisztráció
17.00 Kastélyturizmus szakmai előadás
18.00 Vacsora
20.00-21.30 Éljen a Magyar! – Tihanyi Vándorszínpad
21.30- Helyi fellépők zenélnek (Billig István, Rádi Laci, 3 ÁSZ)
2012. július 28. (szombat):
10.00 Szakmai előadások – munkacsoportok előadásai
12.00 Ebéd
13.00 Szakmai előadások – munkacsoportok előadásai
14.00 Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedője – Fejér megyei döntő
17.00 Százszorszép Tánccsoport (martonvásári)
17.50 Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai- cselszton produkció
20.00 Takács Nikolasz
21.00 Black to Black
22.30 Retro Disco

Megvalósult térségi fejlesztések (ÚMVP)
Piactér kialakítása Szabadegyházán
Szabadegyháza Község Önkormányzata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely falumegújítás és –
fejlesztés jogcím keretében 15 576 049 Ft támogatásból megvalósította a pályázati elképzelését, mely egy piactér
Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő
Egyesület
kialakítását
eredményezte
a település központi
helyén. A piac minden nap nyitva lesz az árusok és a vevők részére,
ahol mindig friss árukészlet fogja várni a vásárlókat, ezzel is segítve a helyi termelők árbevételeit. A piac kialakítása
A munkaszervezet
irodájának
címe:blokk
2458felújítása
Kulcs, Rákóczi
u. 139.a másik az árusító helyek kialakítása volt.
két részből
tevődött össze az
egyik a szociális
és kialakítása,
Az új piac
a terveknek
megfelelően került megvalósításra, így kialakításra került szociális blokk, tároló, melegedő,
Telefon:
25/252-752
előtér,Fax:
női 25/252-752
WC, férfi WC, árusító pavilon, pult és térburkolat készítés. Az önkormányzat a piactér kialakításánál
szempontként
figyelembe vette a már meglévő és kialakított arculati elemeket a közintézmények tekintetében és
Email: info@mezofoldihid.hu
ezekhez hasonlóan igyekezett megtalálni azt a lehető legmegfelelőbb megoldást a piactéri épületek esetében
melyek összhangban vannak a többi épülettel.

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

Kulcs, 2012. február 27.

Rácalmás – Csónaktároló átadása
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 2. körének turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében
Rácalmás Sport Egyesület Csónaktároló építésére 26 892 510 Ft támogatást nyert. A Duna-parti csónaktároló
ünnepélyes átadására a gyermeknapon, 2012. június 2-án került sor.
A projekt keretében egy kerítéssel körbevett vízi sport telephely jött létre a Duna parton közvetlenül a kikötő mellett. A
fa szerkezetű csónaktároló épületében kialakításra került öltöző/fürdő/WC. Az épület illeszkedik a korábban itt megépült
"Mikulásház"-hoz, mely egy 8 m2 alapterületű faszerkezetű épület. A terület ártéri jellegénél fogva az épületek vasbeton
lábazatra, az irányadó árvízszint fölé emelve kerültek megépítésre.
Az impozáns épület nemcsak a vízi járművek tárolására szolgál, hanem egyfajta közösségi hely is. A kertjében szabadtéri
sütő-főzőhelyet, homokos strandröplabda pályát alakítottak ki, sőt pingpongasztal is van, hogy kellemesen érezzék
magukat az oda betérők. A pályázaton elnyert támogatás részbeni fedezetet nyújtott a tevékenységhez szükséges
sporteszközök beszerzéséhez is. A beruházásban segédkezett az önkormányzat is, mert a kisvárosban egyre több
gyermek és fiatal hódol a vízisport-szakosztály keretein belül a kajakozás vagy a kenuzás szenvedélyének.

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. június 29.
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