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Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának (HVS) a felülvizsgálata
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága a 16/2013 (III.6.) számú közleményében
elrendelte a Helyi Akciócsoportok érvényben lévő Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatát a
LEADER Program 2013-as harmadik köréhez kapcsolódóan. A felülvizsgálat célja, a helyi fejlesztési igények
felmérése, összegyűjtése, annak érdekében, hogy a helyi közösség által megfogalmazott igényekre a
megjelenő pályázati felhívás teljes körű választ adhasson.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ennek megfelelően 2013. március 21. és április 12. között HVS
felülvizsgálatot tart. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatát az előzetesen benyújtott
projektötletek alapján készíti el.
A LEADER harmadik körre az egyesületnek 250 millió forint áll majd rendelkezésre, hogy fejlesztési
elképzelések támogasson a térségben.
Az eddig beérkezett projekt ötletek alapján és a HVS-ben meghatározott célkitűzéseket is figyelembe véve
4 célkitűzés kerülhet meghirdetésre a LEADER 3. körös pályázati felhívásánál:
1. célkitűzés Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi és helyi gazdaságfejlesztés.
2. célkitűzés Helyi életminőség fejlesztés
3. célkitűzés Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése
4. célkitűzés Térségi identitástudat és adottságok fenntartható fejlesztése, erősítése, épített, természeti,
táji és kulturális örökség megőrzése, fejlesztése.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálattal kapcsolatos aktuális információkat a honlapunkon
folyamatos elhelyezzük! A jelenleg érvényben lévő stratégiánkat honlapunk „Helyi Vidék Stratégia”
menüpontjában olvashatja, töltheti le.
A HVS felülvizsgálatot indító fórumokra várunk minden kedves érdeklődő aktív részvételét, véleményét!

Tervezett határidők
Tevékenységek

Határidők, időpontok

Projekt ötletek gyűjtése 2013. március 29.

Elvárt esemény
Ajánlott küldeményként postai feladással az
egyesület címére: 2458 Kulcs Rákóczi u. 139.
A beérkezett projektek ismertetése,
feldolgozása, célkitűzésekhez való illeszkedésük
vizsgálata, a célkitűzésekből intézkedések
megfogalmazása, HVS felülvizsgálata

Tervező fórum (HVS)

2013. március 28. 10 óra
2458 Kulcs Rákóczi u. 139. egyesületi
tárgyaló terem

Tervező fórum (HVS)

A beérkezett projektek ismertetése,
2013. április 2. 10 óra 2458 Kulcs Rákóczi feldolgozása, célkitűzésekhez való illeszkedésük
u. 139. egyesületi tárgyaló terem
vizsgálata, a célkitűzésekből intézkedések
megfogalmazása HVS felülvizsgálata

Tervező fórum (HVS)

A HVS elfogadása
közgyűlés által
Egyesületi közgyűlés

2013. április 4. 16 óra
egyeztetés alatt

A beérkezett projektek ismertetése,
feldolgozása, célkitűzésekhez való illeszkedésük
vizsgálata, a célkitűzésekből intézkedések
megfogalmazása HVS felülvizsgálata

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület HVS
2013. április 10. 10 óra 2458 Kulcs
elfogadása, a beérkezett projektötletek, illetve
Rákóczi u. 139. egyesületi tárgyaló terem
a tervezői fórumon elhangzottak alapján.

Aktuális tájékoztatók,
információk átadása a
2013. április 29-től folyamatosan,
potenciális pályázóknak
személyesen, e-mailben, postai úton
a munkaszervezet
részéről

Az Irányító Hatóság által elfogadott HVS alapján
a pályázók felkészítése a pályázatok
benyújtására

LEADER pályázatok menete 2013-ban
LEADER pályázatot benyújtani 2013. június 3-tól lesz lehetőség egy kétszakaszos pályázati rendszerben (a
pályázat benyújtásával kapcsolatos folyamatokról külön felkészítő fórumot fog tartani a munkaszervezet
május hónapban).
A pályázati feltételeket a vonatkozó LEADER rendelet, valamint a LEADER HACS HVS-e együttesen fogja
meghatározni.
Kérjük, gondolja végig az alábbiakat, mielőtt benyújtja projekt javaslatát:
• 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.
• A LEADER pályázati konstrukcióban vissza nem térítendő támogatás igényelhető a támogatási
intenzitás vállalkozási célú fejlesztésnél esetében 60 %, közösségi célú fejlesztésnél 80 %.
• Pályázatot kizárólag a HACS illetékességi területén lévő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező és az illetékességi területen megvalósuló
tevékenységekre nyújthatja be az ügyfél. Mezőföldi Híd HACS illetékességi területe 18 településen
található

Pályázatok várható menete:
1. Az ügyfél előzetes projektjavaslatot (NEM egyenlő az projektötlet adatlappal!!!) nyújt be a Helyi Bíráló
Bizottságnak. A Mezőföldi Híd HACS kizárólag a HVS mellékletét képező, a LEADER HACS által előzetesen
kidolgozott, szükség esetén bővített projektadatlap formátumában fogadhatja el az ügyfél projektjavaslatát.
Az ügyfél a projektjavaslatát 2 példányban postai útón nyújtja be a Mezőföldi Híd HACS-hoz.
A projektjavaslatot legkorábban az ügyfelek a felkészülésre biztosított idő első napjától kezdve, tehát a
benyújtási időszakot megelőzően (az elektronikus felület nyitását megelőzően), a HVS-ek közzétételét
követően folyamatosan nyújthatnak be.
Az ügyfél által benyújtott projektjavaslatnak olyan adattartalommal és részletességgel kell rendelkeznie,
amely alkalmas lesz a HBB támogató vagy elutasító döntés meghozatalara.
A projektjavaslatot a HACS munkaszervezete megvizsgálja. Amennyiben a formai ellenőrzés során
hiányosságokat tapasztal, úgy az ügyfelet felszólítja hiánypótlásra. A hiánypótoltatott projektadatlapot a
legközelebbi HBB ülésen tárgyalja meg a HBB. A hiánypótlás szükségességéről a HACS munkaszervezete
postai, vagy elektronikus úton értesíti az ügyfelet. Az értesítés formáját az ügyfél előzetesen választja meg a
projekt adatlapon.

2. Projektjavaslat jóváhagyását követően rögzítheti szabályosan pályázatát ügyfélkapun keresztül a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus rendszerébe.
A rögzített kérelmet az ügyfél a benyújtást követő 10 napig tudja módosítani, illetve törölni az elektronikus
felületről.
Az ügyfél a záradékolás céljából, az elektronikus rendszerbe feltöltött és véglegesített kérelméről
úgynevezett „KR dokumentumot” köteles nyomtatni, ami a benyújtott kérelmével teljes mértékben
azonos. Amennyiben a rögzítést követően a módosításra rendelkezésre álló 10 nap alatt bármilyen
módosítást végez, úgy a módosításokról újabb „KR dokumentumot” kell nyomtatnia. A HBB felé a
legutolsó módosítást követően kinyomtatott „KR dokumentumot” köteles benyújtani. Ezt követően a HBB
által felhatalmazott munkaszervezet elvégzi a záradékolást. A munkaszervezet a záradék kiállítását követő
első munkanapon megküldi a záradékot az ügyfél, az MVH és az IH részére.

Folyamat ábra

Elektronikus kifizetési kérelmek hiánypótlása
A 2013. február 1. és 2013. március 31. közötti időszakban elektronikusan beküldött kifizetési
kérelmek hiánypótlása továbbra is papír alapon történik.
Az 52/2013. (III.8.) számú MVH közlemény tartalmazza az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási
jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek hiányos elektronikus benyújtása esetén kiírt hiánypótlásra,
illetve nyilatkozattételre felhívó végzés alapján benyújtandó dokumentumok rendszeresítéséről szóló
formanyomtatványokat, tehát a mikrovállalkozás, falufejlesztés, vidéki örökség, turisztika és LEADER
kifizetési kérelmek hiánypótlásához szükséges dokumentumokat!
A hiánypótláshoz szükséges dokumentumok letölthetők a www.mezofoldihid.hu honlap „EMVA kifizetési
kérelmekhez tartozó nyomtatványok > Elektronikus kifizetési kérelmek hiánypótlásához” menüpontból.

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívást tesz közzé a
Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának
elnyerésére
A pályázat célja:
A HÍR védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeink és
élelmiszereink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése,
valamint a Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjtemény hasznosítása és bővítése.
A 2000. december 31-én lezárt HÍR gyűjteményben 300 jellegzetesen magyar, illetve különleges regionális
élelmiszeripari termék (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek; sütőipari termékek; italok,
tejtermékek, édesipari, cukrászati, és malomipari termékek, fűszerek és száraztészták), továbbá növényés állatfajta szakmai-történeti leírása található.
A 2009. év folyamán kezdetét vette a HÍR gyűjtemény aktualizálását, valamint bővítését célzó hasznosítási
program, amelynek működtetője a VM. E program keretében folyamatosan pályázható a HÍR védjegy
használati jogának elnyerése.
A pályázat beadására jogosultak:
Olyan termelők, előállítók vagy olyan csoportok (közösségek, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek
stb. tekintet nélkül azok jogi formájára vagy összetételére), amelyeknek tagjai a HÍR gyűjtemény
követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak elő. Nem terjed ki a pályázat az élőállatokra,
borokra és az ásványvizekre.
A jelentkezéshez szükséges anyagok (jelentkezési
www.elelmiszerlanc.kormany.hu honlapról letölthetők.
A pályázatok benyújtásának helye:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszer-feldolgozási Főosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Szegedyné Fricz Ágnes – Vidékfejlesztési Minisztérium
Tel: 06-1-795-3759
e-mail: agnes.fricz@vm.gov.hu
efef@vm.gov.hu
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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. március 28.
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