Hírlevél 2012. május
ÚMVP IV. tengely LEADER 2. kör nyertes pályázatok 1-8.
ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 9-14.
Felhívás civil és vállalkozói adatbázis összeállításáról 15.

2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752
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ÚMVP IV. tengely LEADER 2. kör nyertes pályázatok
A meghirdetett második LEADER pályázati fordulóban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011 (VII.29.) VM rendelet alapján, a LEADER közösségi célú fejlesztés, LEADER vállalkozási
alapú fejlesztés, LEADER rendezvény, LEADER képzés, LEADER tanulmányok, LEADER térségen belüli együttműködés
jogcímek keretében megvalósuló projektekre a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesülethez a 2011, október 1. és 2011. december 5. között 121 db pályázat érkezett be
elektronikus úton. A pályázatok feldolgozását és értékelését a munkaszervezet végezte a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) régiós szakmai felügyelete mellett. A pályázatkezelési folyamat lezáródását-, az MVH
és az Irányító Hatóság jóváhagyását követően az egyesület elnöksége 2012. május 17-i ülésén döntött a 10 db
célterület vonatkozásában a minimum pontszámról, a forrás összetételről és –átcsoportosításról. A döntéshozó
ülések jegyzőkönyveit, dokumentációját az Irányító Hatóságnak jóváhagyás céljából megküldésre kerültek. Az
EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 66/2012. (V.31.) számú közleményében hirdette ki a
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárait, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható
pályázat beérkezési időpontját. A kihirdetést követően a helyt adó támogató határozatok folyamatosan kiküldésre
kerülnek a kedvezményezetteknek. A részben helyt adó határozatok, valamint a forráshiány miatt elutasított
kérelmek kiküldése az illetékes Regionális Illetékességű Kirendeltség jogászának jóváhagyását követően kerülnek
kipostázásra.

Az egyesület elnöksége összesen 78 db pályázatot támogatott, amely 282 608 768 Ft forrás lekötést
eredményezett.
Pályázatok célterületenkénti megbontásban:

1020852 Rendezvény - Társadalmi felelősség erősítése, fenntartható együttműködési formák kialakítása

Ügyfél neve

Település

Falulánc Kultúrális és
Daruszentmiklós
Közérdekű Szövetség
Daruszentmiklós
Daruszentmiklós
Község Önkormányzata
Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület

Perkáta

Pályázat
tartalma
Szentivánéji
rendezvény
Hit napja
rendezvény
Harangtoronynál
rendezvény
emlékműsor

Jóváhagyott
támogatás
összege

Technikai
pontszám

122 708

60450

200 000

60200

168 046

9550

Kis értékű
beérkezési
ideje
2011.10.27.
Támogatott
12:06:32
2011.10.27.
Támogatott
13:21:08
2011.12.04.
Támogatott
11:16:28

1020869 Rendezvény - Rendezvények, táborok, prevenciós tevékenységek lebonyolítása
Ügyfél neve

Jóváhagyott
támogatás összege

Település

Pályázat tartalma

Nagykarácsony
Község
Önkormányzata

Nagykarácsony

IV. „Nagy” Karácsonyi
találkozó

1 060 000

100

Támogatott

Szerb Kisebbségi
Önkormányzat

Lórév

Nyári zenés esték

1 350 000

90

Támogatott

Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat

Lórév

Kulturális és színházi
napok

1 350 000

90

Támogatott

Iváncsa

Iváncsai falunap

1 350 000

85

Támogatott

Besnyő

V. gyermek és családi
nap

1 317 000

85

Támogatott

Előszállás Nagyközség
Önkormányzat

Előszállás

Hagyományőrző szállás
napok

1 097 150

85

Támogatott

Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület

Rácalmás

Tökfesztivál

1 350 000

80

Támogatott

Polgári Összefogás
Perkátáért Egyesület

Perkáta

Kisboldogasszony napi
búcsú

343 855

80

Támogatott

1 349 260

75

Nem
támogatott

Városnapi rendezvény

1 350 000

70

Nem
támogatott

Daruszentmiklós Nyári tábor szervezése

1 278 616

65

Nem
támogatott

762 423

55

Nem
támogatott

1 350 000

55

Nem
támogatott

Iváncsa Községi
Önkormányzat
Besnyő Község
Önkormányzata

Daruszentmiklós
Község
Önkormányzata
Rácalmás Város
Önkormányzat
Falulánc Kultúrális és
Közérdekű Szövetség

Daruszentmiklós
Rácalmás

Önállóválási 10.
évfordulós ünnep

Pontszám

Baracsi MagyarFrancia Baráti Kör

Baracs

Civilek napja

Községi Sport
Egyesület

Iváncsa

I. Sportnap

Baracsi Barátság
Nyugdíjas Egyesület

Baracs

Népdalkörök
találkozója

421 587

55

Nem
támogatott

Kisapostag

Falunap

475 000

50

Nem
támogatott

Nagyvenyim

Retro majális

354 686

40

Nem
támogatott

Baracs

Főzőverseny

614 985

25

Baracs

Tavaszi szemétszedési
akció

474 500

25

Pusztaszabolcs

Szabolcs Napok

1 335 000

20

Pusztaszabolcs

Kistérségi tűzoltó nap

1 130 808

10

Kisapostag Község
Önkormányzat
Búgócsiga Családi
Napközi és Játszóház
Egyesület
Baracs Faluvédő
Polgárőr Egyesület
Baracsi Társas Kör
Egyesület
Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Pusztaszabolcs
Közhasznú Szervezet

Nem
támogatott
Nem
támogatott
Nem
támogatott
Nem
támogatott

1028225 Rendezvény - Térségi együttműködés keretében kiadványok és honlap készítés támogatása

Ügyfél neve
Előszállás
Nagyközség
Önkormányzat
Pusztaszabolcsi
Hagyományőrző és
Hagyományteremtő
Alapítvány

Település

Pályázat tartalma

Jóváhagyott
támogatás
összege

Technikai
pontszám

Kis értékű
beérkezési
ideje

Előszállás

Ismeretterjesztő
anyag
összeállítása

200 000

58500

2011.10.28.
Támogatott
20:14:11

Pusztaszabolcs

Helytörténeti
kiadvány sorozat

250 000

56300

2011.11.03.
Támogatott
14:58:22

Támogatott

1020883 Térségen belüli együttműködés - Térségi együttműködések elősegítése, egységes arculati elemek
kialakítása
Jóváhagyott
Ügyfél neve
Település
Pályázat tartalma
Pontszám
támogatás összege
Térségi
Rácalmási "Sirály"
horgászegyesületek
Horgász Közhasznú
Rácalmás
597 285
80
Támogatott
együttműködésének
Egyesület
kialakítása
Nemzetiségi
Térségi
Támogatott
Hagyományőrző
Lórév
kapcsolatrendszer
3 582 314
80
Kulturális Egyesület
elősegítése
Daruszentmiklós
Arculati elem
Támogatott
Község
Daruszentmiklós
389 000
75
fejlesztés
Önkormányzata
Esőemberek
4 évszak köré
Szüleinek
csoportosuló
Támogatott
Kulcs
1 812 947
75
Dunaújvárosi
rendszervény, képzés
Egyesület
sorozatok
Adony Város
Szerb közösségek
Települési Szerb
Támogatott
Adony
együttműködésének
3 117 500
75
Kisebbségi
elősegítése
Önkormányzat
Térségi
kapcsolatrendszer
Iváncsa Községi
Támogatott
Iváncsa
erősítése a
3 430 000
75
Önkormányzat
hagyományőrzés
jegyében
Carpe Diem
Faluvándor térségi
Rekreációs és
Támogatott
Kulcs
együttműködési
2 052 320
75
Általános Képzési
rendszer kialakítása
Alapítvány
Schalbert Kisapostag
Település
Támogatott
Kisapostag
Vizi karnevál
4 000 000
70
Fejlesztéséért
Alapítvány
Perkáta Nagyközség
Négy évszak
Perkáta
3 770 000
60
Támogatott
Önkormányzata
rendezvény sorozat
Nagyvenyim Község
Nem
Nagyvenyim
65 éves Nagyvenyim
2 342 006
40
Önkormányzat
támogatott
Baracsi MagyarNem
Baracs
Baracsi Füzetek III.
1 096 264
15
Francia Baráti Kör
támogatott

1020906 Vállalkozás alapú fejlesztés - Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása,
versenyképességük növelése
Település

Pályázat tartalma

Jóváhagyott
támogatás
összege

Pontszám

Lórév

Üzemcsarnok építése
tejfeldolgozás céljából

10 000 000

140

Iváncsa

Élelmiszerbolt fejlesztése

7 283 320

135

Pusztaszabolcs

1 db forgó-kortó gép
beszerzése

9 948 000

129

Iváncsa

Meglévő üzemcsarnok
eszközpark fejlesztése

5 187 417

129

Adony

Hústermék feldolgozást
segítő eszközök beszerzése

2 343 540

125

Iváncsa

Pékség kialakítása

10 000 000

125

Perkáta

Hintó és szekérmúzeum
kialakítása

6 090 839

121

Kisfarmer Betéti
Társaság Bt.

Daruszentmiklós

Élelmiszerbolt fejlesztése

8 633 964

118

Horváth Árpád

Perkáta

Eszközök beszerzése
szálastakarmány
előállításhoz

10 000 000

117

FEJÓ-THERM Ipari
Szolgáltató
Kereskedelmi Kft.

Baracs

Mikrovállalkozás eszköz
fejlesztése

2 075 314

113

Nagy Tamás

Baracs

Tüzép kialakítása

10 000 000

112

10 000 000

103

10 000 000

102

Ügyfél neve
Alexov Milán
LESKÓ 777
Kereskedelmi
Mezőgazdasági és
Szolgáltató Bt.
Noble Mérnöki
Szolgáltató Kft.
BA-RO
Szállítmányozási és
Kereskedelmi Bt.
"ADONYHÚS"
Sertéstenyésztő, Hús és
Takarmányfeldolgozó
Szolgáltató Kft.
DAM-Defender
Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Kft.
Kapócs Tibor

Pusztaszabolcsi Agrár
Zrt.

Pusztaszabolcs

Dániel 2001 Autójavító
és Kereskedelmi Bt.

Baracs

Alfa Stahl Kft.

Perkáta

Jobbcar
Gépjárműjavító,
Szállítmányozó és
Kereskedelmi Kft.
Rauf Pál
Agrocoop
Növénytermesztő
Szolgáltató Értékesítő
Kft.

Eszközbeszerzés
szálastakarmány
előállításhoz
Karosszériajavító műhely
fejlesztése
Echós szekér vendéglátó
egységként való kialakítása

2 245 491

97

Kulcs

Autóvizsga bázis fejlesztése

9 851 445

93

Nagyvenyim

Állatsimogató kialakítása

10 000 000

90

Pusztaszabolcs

Gép beszerzése
szálastakarmány
előállításhoz

4 987 200

80

Támogatott
Támogatott

Támogatott
Támogatott

Támogatott

Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott

Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott

Támogatott
Támogatott
Támogatott

1020913 Vállalkozás alapú fejlesztés - Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése
Ügyfél neve

Település

Pályázat tartalma

Jóváhagyott
támogatás
összege

Gyógynövény bolt
1 000 000
kialakítása
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
DUNA-VERTIK
Vállalkozás arculati
Építőipari
elemeinek kialakítása
Kisapostag
000
A munkaszervezet
irodájának címe:
Kulcs, Rákóczi 642
u. 139.
Kereskedelmi
és
táblák2458
kihelyezése,
Telefon:
Szolgáltató
Kft. 25/252-752
honlap fejlesztés
Vállalkozás
arculati
Fax:
25/252-752
KYK5Ő
KISAPOSTAGI
elemeinek kialakítása
Email: info@mezofoldihid.hu
YACHTKIKÖTŐ
Baracs
588 000
táblák kihelyezése,
ÜZEMELTETŐ Kft.
honlap fejlesztés
Szajkó Zoltán Ferenc

Iváncsa

Technikai
pontszám
82550

Kis értékű
beérkezési
ideje
2011.10.03.
08:12:19

Támogatott

25750

2011.11.15.
19:38:48

Támogatott

24950

2011.11.15.
20:06:30

Támogatott

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

1020876 Képzés - Hagyományos és népi mesterségek képzése, szakmai tudás- és képességfejlesztés
Pályázat tartalma

Jóváhagyott
támogatás összege

Pontszám

Kulcs

Népi mesterségek
gyakorlati és
vállalkozási ismeretek
elméleti képzése

2 700 000

85

Támogatott

Daruszentmiklós

Vállalkozási és
munkavállalói képzés

75

Támogatott

Kulcs, neve
2012. február Település
27.
Ügyfél
Carpe Diem
Rekreációs és
Általános Képzési
Alapítvány
Daruszentmiklós
Község
Önkormányzata

2 697 240

1020920 Közösségi célú fejlesztés - Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése
Ügyfél neve

Település

Községi Sport
Egyesület

Iváncsa

Gyermekeinkért
Alapítvány

Iváncsa

Baracs Faluvédő
Polgárőr Egyesület
Pusztaszabolcsi
Kutyabarát Klub
Daruszentmiklósi
Polgárőrség
Egyesület

Baracs
Pusztaszabolcs
Daruszentmiklós

Pályázat tartalma
Sportegyesület
eszközbeszerzése
Mazsorett csoport
felszerelés
fejlesztése
Polgárőr egyesület
eszközfejlesztése
Az egyesület
eszközfejlesztése
Polgárőr egyesület
eszközfejlesztése

Jóváhagyott
támogatás
összege

Technikai
pontszám

786 303

92950

1 000 000

91750

230 327

65100

179 599

61000

212 547

53950

Kis értékű
beérkezési
ideje
2011.09.30.
Támogatott
12:46:15
2011.09.30.
Támogatott
12:55:04
2011.10.20.
Támogatott
12:40:58
2011.10.26.
Támogatott
15:30:10
2011.11.08.
Támogatott
15:41:23

1020937 Közösségi célú fejlesztés - Kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés
elősegítése, meglévő és új szolgáltatások fejlesztése. Közrend és közbiztonság elősegítése
Ügyfél neve
Alapítvány Lórév Községért
Közalapítvány
Nagykarácsony
Gyermeksportjáért
Alapítvány
Mikulásfalva Látványfalu
üzemeltető, Természetvédő
és Hagyományőrző
Nonprofit Kft.
Szabadegyháza Község
Önkormányzata
Daruszentmiklós Község
Önkormányzata
Perkáta Nagyközség
Önkormányzata
Nagykarácsonyi Karácsony
Vadásztársaság
Rácalmási Városvédő és
Szépítő Egyesület
Községi Sport Egyesület
Falulánc Kulturális és
Közérdekű Szövetség
Nemzetiségi
Hagyományőrző Kulturális
Egyesület
Kisboldogasszony
Alapítvány
Perkátai Polgárőrség
Közhasznú Egyesület
Kinizsi Sportclub Társadalmi
Szervezet
Nagyvenyim Község
Önkormányzat
Duna-menti Szt. Orbán
Borrend Adony Egyesület
Carpe Diem Rekreációs és
Általános Képzési
Alapítvány
Nagyvenyimi Polgárőrség
Egyesület

Település

Pályázat tartalma

Jóváhagyott
támogatás
összege

Pontszám

Lórév

Művelődési ház
eszközfejlesztése

5 328 253

140

Nagykarácsony

Gyermeksport fejlesztés
eszközökkel

5 012 363

137

Nagykarácsony

Állatsimogató kialakítása

3 496 350

131

Szabadegyháza

Térfigyelő
kamerarendszer
kiépítése

5 400 000

130

Daruszentmiklós

Falupark kialakítása

5 400 000

129

Perkáta

Kastélypark kialakítása
szabadidő és sport célra

4 668 980

127

Nagykarácsony

Vadászház felújítása

3 454 810

125

Rácalmás

Közösségi tér kialakítása

4 941 587

125

Iváncsa

Sportöltöző felújítása,
eszközök beszerzése

5 400 000

123

Daruszentmiklós

Barátság ház felújítása

5 400 000

122

Lórév

Tájház eszközbeszerzése

5 089 754

120

4 959 396

119

4 257 578

117

5 400 000

116

4 878 300

115

5 400 000

113

3 468 196

112

2 128 620

111

5 400 000

106

5 392 883

103

Perkáta
Perkáta
Szabadegyháza
Nagyvenyim
Adony
Kulcs
Nagyvenyim

Besnyői Sportegyesület

Besnyő

Iváncsa Községi
Önkormányzat

Iváncsa

Templom belső
megújítása
Térfigyelő
kamerarendszer
kialakítása
Műfüves pálya
kialakítása
GyermekvárKamasztanya kialakítása
Kápolnához vezető út
biztonságossá tétele
Agroturisztikai központ
eszközfejlesztése
Sebességmérő
kihelyezése
Multi funkciós sportpálya
kialakítása
Helytörténeti
gyűjtemény épületének
felújítása,
eszközfejlesztése

Támogatott
Támogatott

Támogatott

Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott
Támogatott

Támogatott

Schalbert Kisapostag
Település
Fejlesztéséért
Alapítvány
Rácalmás Város
Önkormányzat
Szent Ferenc
Szegénygondozó
Nővérek
Szeretetotthona
Egyház
Baracs Sport
Egyesület
Előszállási
Polgárőrség Szervezet
Nagykarácsony
Község
Önkormányzata
Mezőfalva
Nagyközség Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete

Kisapostag

Sportpálya és felnőtt
játszótér kialakítása

5 400 000

100

Rácalmás

Helyi piactér kialakítása

4 377 670

98

Nagyvenyim

Közösségi tér kialakítása

2 748 557

96

Baracs

Sportöltöző felújítása

5 400 000

93

Előszállás

Polgárőrség telephelyének
átalakítása, felújítása

4 960 492

93

Nem
támogatott
Nem
támogatott

Nagykarácsony

Közbiztonság javítás a déli 3
településen, térfigyelő
rendszer kiépítése

4 336 000

81

Nem
támogatott

Mezőfalva

Önkéntes tűzoltó egyesület
eszközfejlesztése

1 001 390

73

Nem
támogatott

Jóváhagyott
támogatás
összege

Pontszám

Támogatott

Támogatott

Támogatott

1026438 Tanulmányok - Térségi tanulmányok kidolgozása

Ügyfél neve
Mikulásfalva
Látványfalu
üzemeltető,
Természetvédő és
Hagyományőrző
Nonprofit Kft.
Nagykarácsony
Község
Önkormányzata
Daruszentmiklós
Község
Önkormányzata
Daruszentmiklósi
Polgárőrség Egyesület
Előszállás
Nagyközség
Önkormányzat

Település

Pályázat tartalma

Nagykarácsony

Mikulásfalva mesefalu
pénzügyi megvalósítási
tervének előkészítése

800 000

80

Nagykarácsony

Vállalkozási potenciálok
feltárása a déli térségben

680 000

60

Helyi hagyományok őrzése és
Daruszentmiklós
kiaknázása
Polgárőrségek fejlesztése a
déli településeken
Szolgáltatások
Előszállás elérhetőségének biztosítása a
déli térségben

Daruszentmiklós

Támogatott

Támogatott

Támogatott
680 000

60

812 800

60

Támogatott
Támogatott

640 000

50

ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése támogatási kérelmek
benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A támogatási kérelmet benyújtani szándékozóknak ismerni szükséges a 71/2012. (V.21.) számú MVH Közleményt, a
47/2012. (V.11.) VM rendeletet, valamint a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletet!
A jogszabályok letölthetők az Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület honlapjáról, a www.mezofoldihid.hu Letölthető
dokumentumok menüpontból!
A támogatási kérelmet postai úton 2012. június 1. és 2012. június 30. között lehet benyújtani az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezeti irodájához, de
mivel 2012. június 30. napja pihenő nap, így a támogatási kérelmet legkésőbb július 2-án lehet postára adni.
Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan, tértivevénnyel adja fel.
A benyújtott támogatási kérelmet szkennelésre alkalmas formában (lefűzős dossziében) kell benyújtani, hogy
lehetővé tegye a különálló laponként történő kezelést, ezért, kérjük mellőzzék a lapok spirálozását, összefűzését,
összekapcsolását.
Postázási cím és név:
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. vagy 2458 Kulcs, Pf.: 25.

Fontosabb tudnivalók 47/2012. (V.11.) VM rendelet alapján:
A támogatás tárgya: 2. § (1) Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a
mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, a (4) bekezdésben
meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre.
(2) Tervezett tevékenység esetén, legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a
tevékenységnek a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első
kifizetési kérelem benyújtásáig az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.
(3) A (2) bekezdés alól kivétel, ha a tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, ebben az esetben
legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenységének a mikrovállalkozás
bejelentett tevékenységei között, vagy természetes ügyfél esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az egyéni
vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.
Elszámolható kiadások:
(4) Az e rendelet alapján támogatható tevékenységnek és elszámolható kiadásnak minősül
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a 4. mellékletben szereplő eszközök;
b) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez,
építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) a 3. mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez
kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
d) a 3. mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; valamint
f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható
tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
Önállóan nem támogathatóak
• minőségirányítás
• az egyéb elszámolható kiadás (Honlap készítés egyéb elszámolható kiadásnak minősül!!!)
• eszközként elszámolható szoftver licence

(7) A jóváhagyott elszámolható kiadások nem haladhatják meg:
a) a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló
időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat;
b) az Építési Normagyűjteményben beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás, támogatási
kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.
Nem támogatható tevékenységek:
(8)Nem igényelhető támogatás
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen
eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz,
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott vontató,
nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c)
termőföld és ingatlan vásárlásához,
d)
ingatlan bérleti díjához, valamint
e)
élő állat vásárlásához.
(9) Nem igényelhető támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre
a) NACE REV. 2. 55 ágazat szerinti szálláshely-szolgáltatás,
b) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág – bányászat, kőfejtési tevékenység,
c) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem,
d) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,
e) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág – Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,
f) NACE REV. 2. P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,
g) NACE REV. 2. 02 szerinti erdőgazdálkodási tevékenység,
h) NACE REV. 2. 5210 szakágazaton belüli csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása,
i) NACE REV. 2. 7731 szakágazat szerinti mezőgazdasági gépkölcsönzés,
j) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,
k) NACE REV. 2.11. 02 és 2.11.03 alágazat szerinti italgyártás,
l) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csővezetékes szállítás,
m) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,
n) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,
o) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek,
p) NACE REV. 2. 01 ágazat szerinti minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó
szolgáltatások.
(10) Nem igényelhető olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Európai Unióról szóló Szerződés I. mellékletében
szereplő termékeknek, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 2002. január 28-ai
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 17. bekezdése szerinti elsődleges termelésére vagy
feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik (CA. Gépjárműipar,
CB. Szénbányászat, CC. Acélipar, CD. Szintetikusszál-ipar, CE. Hajóépítő-ipar, CF. Szállítás, CFA. Vasúti, közúti és belvízi
közlekedés és szállítás, CFB. Légi közlekedés és szállítás, CFC. Tengeri közlekedés és szállítás).

Támogatható tevékenységek : 4213 híd, alagút építése; 4299 egyéb m.n.s. építés; 41 épületek építése

(11) Az ügyfél egy támogatási kérelmében legfeljebb három tevékenységet jelölhet meg a támogatható
tevékenységei közül. Amennyiben a fejleszteni kívánt megjelölt tevékenységek közül bármelyik e rendelet szerint
nem támogatható tevékenységnek minősül, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerül.
De minimis alkalmazása
3. § (2) A megítélt támogatásokra a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
kell alkalmazni.
Lényege, hogy egymást követő 3 pénzügyi évben megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000
eurónak megfelelő forintösszeget. Ez esetben a 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben megítélt támogatások összege nem
haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, amennyiben ezt meghaladja akkor a támogatási
kérelem egészét elutasítani szükséges.
3. § (3) A támogatás mértéke
a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a,
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a,
de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető legmagasabb támogatási összeg. A
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működési területén 10 millió forint az igényelhető összeg felső határa!
(4) ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 10 000 000 Ft támogatás
igényelhető.
(5) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2 500 000 Ft támogatás
igényelhető.
Támogatás igénybevételére jogosultak:
4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a működő mikrovállalkozás,
b) az induló mikrovállalkozás,
c) a természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben
főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.
(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerint illetékes LEADER HACS tervezési
területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER
HACS területén valósulhat meg.
(3) Az ügyfél támogatási kérelmet olyan, az 5. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló
fejlesztésre nyújthat be, amely település bel- vagy külterületén a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában
a) ha az ügyfél természetes személy, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik.
5. § Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%a mezőgazdasági tevékenységből származik.
Az árajánlatokra vonatkozó formai, tartalmi követelmények
7. § (1) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a
kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését
követően állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel műszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét, valamint
f) az ajánlattevő cégszerű aláírását
g) az árajánlat kiállításának dátumát.

(2) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az (1) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem
kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél
csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha
tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.
Kérelméhez csatolja a kinyomtatott e-mailt, amelyben, vagy amelyhez csatolva az árajánlatot kapta!!!
(3) Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél
köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.
(4) A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat
választását.
(5) Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan
vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.
(6) Az ajánlattevőnek csak az adóhatósághoz bejelentett tevékenysége tekintetében adott árajánlata fogadható el.
Értékelésben szereppel bíró együttműködés módja, formája
7. § (7) Ha az ügyfél a művelet megvalósítását követő időszakra a támogatott tevékenységének hatékonyabb
működtetésével összefüggésben együttműködő partnereket von be, csak olyan együttműködési megállapodás
támogatási kérelemhez történő, eredeti példányban történő benyújtása esetén jogosult pontszámra, amely
tartalmazza
a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,
b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét,
c) az együttműködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez,
d) az együttműködés időtartamát, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól,
e) az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit,
f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását,valamint
g) tartalma alapján nem minősül beszállítói, vagy értékesítési szerződésnek, megállapodásnak.
Csatolandó dokumentumok (HIÁNYPÓTLÁS NINCS!!!)
9. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás
összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg;
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ügyfél természetes személy vagy
mikrovállalkozás, pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat tartalmazó üzleti tervet, ha a kérelmezett
támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja;
c) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat (végzettséget igazoló dokumentumok esetén
a közjegyző vagy kiállító által hitelesítve);
d) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatát;
e) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében a műszaki leírást;
f) kettő árajánlatot, ha a referenciaár a 2. § (7) bekezdés alapján nem állapítható meg;
g) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arról, hogy
az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányuló beruházást az
ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél
tulajdonában van;
h) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli
elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot a 2. § (4) bekezdés b)–c) pontjához kapcsolódó
fejlesztések esetén; (földhivatal által kiállítottnak kell lennie!)
i) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot;
j) a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által
rendszeresített formanyomtatványokat;
k) gépbeszerzés esetén a gépkatalógus kód, gép darabszám és az egy gépre vetített tervezett beszerzési ár adatokat
tartalmazó MVH által rendszeresített formanyomtatványt; valamint
l) Építési Normagyűjteménybe, gépkatalógusba be nem sorolható tétel esetén árajánlatos tétel bejelentő lapot az
MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően mellékelni
kell:
a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában eredeti példányban a
hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési
tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást;
b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság eredeti igazolását arról, hogy az építési tevékenység
nem építési engedélyköteles, és
bb) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési
tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást.

Amennyiben az ügyfél a fenti dokumentumok valamelyikét a kérelem benyújtására nyitva álló
határidőn belül az ügyfél nem nyújtja be, vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásra nincs lehetőség és
amennyiben annak az MVH eljárási törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat
nélkül végzéssel elutasításra kerül. Ettől eltérően a kizárólag az értékelés alapját képező dokumentum
benyújtásának elmulasztása pontszámvesztéssel jár.
11.§ (2)El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,
b) az 1. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át nem éri el.
(3)Amennyiben a részben helyt adó támogatási határozattal megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem
éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át, a kérelem elutasításra
kerül.
Megvalósítás
•
•
•

A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított
két éven belül meg kell valósítani.
A rendelet alapján nyújtott támogatások tekintetében a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltak nem
alkalmazhatóak.
A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását
követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.

Jogkövetkezmények
• Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat
az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor - hiányzó foglalkoztatottanként egyszer - a
jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legalább 300 000 forintot köteles
visszafizetni.
• A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem
teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetési kérelmek alapján
jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni.

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
•

•

az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében,
vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet keretében
benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó
határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta.
akinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez, vagy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez kapcsolódóan
benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása
nincs folyamatban.

•
FIGYELEM! Nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani, aki (amely) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM
rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerős határozattal.

FELHÍVÁS
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület szeretne létrehozni egy vállalkozói illetve civil szervezeteket
összefoglaló adatbázist.
A civil szervezeteket összefoglaló adatbázis tartalmazná a civil szervezetek tevékenységét és szerepét a
közéletben, társadalomban valamint elérhetőségeiket.
Míg a vállalkozói adatbázis tartalmazná a teljes Akciócsoport területén (18 településen) működő
vállalkozások fő profilját és elérhetőségeit. Az adatbázisban történő szereplés teljes egészében
térítésmentes.
Az adatbázis előnyei:
• tevékenysége felkerül az Egyesület honlapjára, így bárki számára hozzáférhetővé válik,
• segítségével könnyebben megtalálhatják a felmerült igényeknek megfelelő vállalkozást. A
vállalkozói adatbázis alapul szolgálhat az Önkormányzatok által meghirdetett beruházások,
beszerzések esetére is.
• új partnereket szerezhet

Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük a bemutatkozó dokumentumokat az Egyesület
info@mezofoldihid.hu email címére szíveskedjen elküldeni.

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. május 31.
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