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LEADER pályázatok aktuális állapota

A Vidékfejlesztési Minisztérium által a 76/2011. (VII. 29.) VM rendeletben meghirdetett
második LEADER pályázati fordulóban 2011. december 5-ig LEADER közösségi célú fejlesztés,
LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, LEADER rendezvény, LEADER képzés, LEADER
tanulmányok, LEADER térségen belüli együttműködés jogcímek keretében megvalósuló
projektekre a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez 121 db érkezett be.
A munkaszervezet részéről a pályázatok tartalmi értékelése, pontozása 2012. március 8-ig
lezajlott. Jelenleg az MVH Veszprém Megyei Kirendeltség munkatársai által zajlik az értékelt
pályázatok „B” ügyintézése. Az MVH regionális és központi ellenőrzéseit követően kerülnek a
pályázatok az Irányító Hatósághoz, ezt követi a pályázatok célterületenkénti rangsorba állítása,
az Egyesület elnöksége dönt a támogatáshoz szükséges minimum ponthatárról, majd a
rangsorolt pályázatok ismét az Irányító Hatósághoz kerülnek jóváhagyásra. Csak az Irányító
Hatóság jóváhagyását követően kerülhetnek a támogatási igénynek helyt adó vagy részben
helyt adó határozatok generálásra.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a felülvizsgálat időszakában a befogadó nyilatkozatok
visszavonására, egyes pályázatok elutasításra illetve a rangsorállítás során egyes pályázatok
forráshiány miatt elutasításra kerülhetnek.
Kisértékű célterületre benyújtott pályázat esetében az MVH hozza meg a támogatási döntést az
MVH eljárási törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a pályázatok benyújtási sorrendje,
valamint az adott célterületre rendelkezésre álló keret alapján.

Sikeresen megvalósult projektek térségi fejlesztések (ÚMVP)

Hantosi Park, mint faluközpont kialakítása

A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület 2009. december 16-án „Hantosi Park, mint
faluközpont kialakítása” címmel nyújtott be támogatási kérelmet az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelyének falumegújítás és - fejlesztési intézkedésére, mely
keretében 19 675 098 Ft fejlesztési forrást nyert el.
A 18. század végén épített Batthyány-Zichy-Sennyei-kastély, és a hozzá tartozó négyhektáros
park a falu nevezetességei közé tartozik.
A pályázat keretében megvalósult a park, mint faluközpont kialakítása a mintegy 1400
négyzetméter térkő lerakásával, 10 darab pad és hulladékgyűjtők kihelyezésével, a tölgyfa
emlékmű, a nyolcszögletű pavilon felállításával, és igazi kuriózumként a szánkózó domb
megépítésével, valamint nem utolsó sorban megvalósult a művelődési ház külső
rekonstrukciója is. A térkövezett járdák azokon az egykori földes-füves ösvényeken valósultak
meg, melyeken a felnőttek és a gyerekek évtizedeken keresztül taposták az utat a templomhoz
és az iskolához.
A munkaterület átadására 2011. július végén került sor, míg a kivitelező a munkát 2011.
szeptember elején kezdte el.
Az átadóünnepségre 2011. december 9-én került sor, melyen a nemzeti színű szalagot Fischer
József polgármester, Bolye Ferenc egyesületi elnök és Virág József projektmenedzser vágta át
közösen.
A beruházás nagy jelentőségű volt a mintegy 980 lelket számláló kistelepülés életében. A
megszépült parkot a hantosiak méltó tartalommal fogják megtölteni különböző rendezvények
alkalmával.
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A BÉTA-Q Kft. gépparkjának fejlesztése céljából 2009. december 19-én támogatási kérelmet
A munkaszervezet ügyfélfogadása előzetes bejelentkezéssel a 25/252-752 vagy a 20/252nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely mikrovállalkozások
7020
telefonszámon.
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás jogcímre. Az így elnyert támogatási összeg
49 170 000 Ft. A támogatás segítségével egy speciális Menzi Muck A91 típusú gép került
beszerzésre.
Kulcs, 2012. február 27.
Az Adonyi székhelyű BÉTA-Q Kft. alapvető tevékenységi köre a mederkotrás és vízépítés,
melyben egyedi gépparkjuknak köszönhetően óriási gyakorlatot szereztek a nehéz terepeken
történő kivitelezésekben. Referencia munkáik között a szűk értelembe vett mederkotrástól
kezdve a dunai, tiszai, balatoni és egyéb folyami illetve tavi kikötők, a horgász és halastavak
építése, karbantartása, a víz alatti kábelfektetések, víz alatti csőátvezetések valamint a
sodorvonalba történő víz alatti csőbevezetések kivitelezések mindegyike megtalálható. Ezen
tevékenységek fontossága a vízi ökoszisztémák védelme és a környezetvédelem szempontjából
kiemelt jelentőséggel bírnak, így a pályázat keretében beszerzésre került Menzi Muck speciális
gép is a cég e tevékenységet hívatott elősegíteni.
A BÉTA-Q Kft. által beszerzett új Menzi Muck A91 gép egy egyedi tervezésű masszív és
megbízható terepjáró kotrógép, mely megoldja a régi berendezések problémáját, mivel
hatékonyan és eredményesen alkalmazható a nehéz munkaterületeken. A közlekedési
meghajtás összkerék meghajtású (4x4), változtatható kormányzott kerék nyomtávval. A
rendkívüli erős, feszültségmentes acélöntvényből készült alváz változtatható nyomtávú, így
extrém manőverezhetőséget, figyelemre méltó rugalmasságot, stabilitást biztosít. Ez lehetővé
tesz a Menzi Muck számára a nagyon meredek terepeken való mászást, ugyanakkor dolgozni
tud sárban és a vízben, szűk helyeken, vagy rossz időjárási körülmények között. A forgómű 360
fokos, folyamatos forgást tesz lehetővé, így munkavégzés közben a kezelő számára kivételes
360 fokos látást biztosít, mely a pontos ellenőrzést teszi lehetővé tekintet nélkül a terep
adatottságaira. A kormányzás ergonomikus multifunkcionális kar, multijoystick alkalmazásával
történik.
A Menzi Muck egyedülálló tulajdonságai révén megoldást nyújt az egyébként megoldhatatlan
feladatok elvégzésében. Mivel kedvezőtlen körülmények között is kiválóan tud dolgozni, így idő
és költséghatékony, a hagyományos berendezésékhez képest a Menzi Muck könnyedén
megközelíti a munkaterületet.
www.beta-q.hu

ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2012. február 1. - május 31.
közötti elszámolásra
A közlemények, nyomtatványok letölthetők a www.mezofoldihid.hu ÚMVP kifizetési
kérelmekhez tartozó nyomtatványok menüpontból.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal módosította, illetve hatályon kívül helyezte jelen
közleményeivel a korábban kiadott kifizetési kérelmekkel kapcsolatos közleményeket.
Fontos, hogy azok az ügyfelek, akik 2011. március 5. után emelkedett jogerőre a támogatási
határozatuk, a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9
hónapon (kivétel ez alól az, aki közbeszerzést folytat le, ez esetben plusz 6 hónap) belül
kötelesek kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely
nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak!
Kifizetési kérelmeket 2012. február 1. - május 31. között, valamint augusztus 1. – december
31. között lehet benyújtani, tehát a 9 hónapon belüli benyújtási kötelezettség miatt sok
esetben még az idei évben be kell nyújtaniuk az első kifizetési kérelmet ahhoz, hogy ne
veszítsék el a támogatásukat.
Kérjük, hogy akik még nem nyújtottak be kifizetési kérelmet a fentieknek megfelelően, tegyék
ezt meg mihamarabb!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló
6/2012. (I. 20.) MVH Közlemény.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 7/2012. (I. 20.)
MVH Közlemény.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre
nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 8/2012. (I. 20.) MVH Közlemény.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez
igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 9/2012. (I. 20.) MVH Közlemény.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének (IV.- es tengely) végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének
igényléséről szóló 19/2012 (I. 20.) MVH Közlemény.

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.
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Kulcs, 2012. március 29.

2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752

email:info@mezofoldihid.hu

www.mezofoldihid.hu

