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Nyertes LEADER pályázatok
A 35/2013. (V.22.) VM rendelet LEADER jogcímrendelet alapján a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesülethez a LEADER harmadik benyújtási időszakban összesen 55 db elektronikus úton benyújtott
pályázat került benyújtásra.
A pályázatok feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végezte. A pályázatkezelési folyamat lezárodását-, az MVH és az Irányító Hatóság
jóváhagyását követően az egyesület elnöksége 2013. november 20 –án az egyesület irodájában ülést
tartott, melynek során 15 db szolgáltatásfejlesztési pályázatot támogatott 62 555 949 Ft értékben és 28
db gazdaságfejlesztési pályázatot támogatott 211 948 641 Ft értékben.
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága a 289/2013. (XII. 4.) számú közleményében
hirdette ki a 35/2013. (V.22) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások esetén az utolsó támogatható szolgáltatásfejlesztés
pályázat beérkezési időpontját.
A helyt adó és részben helyt adó támogató határozatok kiküldésre kerültek a kedvezményezetteknek
részére. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!
Szolgáltatásfejlesztésre irányuló nyertes páláyzatok
Ügyfél neve

Megvalósítás helye szerinti
település

Rácalmás
Daruszentmiklós

Falupark kialakítása

Daruszentmiklós

Barátságház felújítása

5 000 000

Nagykarácsony

Sporttelep fejlesztése
Nagyvenyimi sportpálya
komplex fejlesztése
Sporttelep fejlesztése
Tűzoltószertár
korszerűsítése
Térfigyelő kamerák
felszerelése a városban
Felnőtt játszótér építése

5 000 000

Beloiannisz

Iváncsáért Közalapítvány

Iváncsa

Falulánc Kultúrális és Közérdekű
Szövetség
Nagykarácsony Gyermeksportjáért
Alapítvány

Jóváhagyott
támogatási összeg

Sporttelep korszerűsítése
és eszközfejlesztése
Közösségi terekhez
kapcsolódó
eszközbeszerzés
Rácalmás város
közbiztonságának
kialakítása

AEK Beloiannisz Egyesület

Rácalmás Város Önkormányzat
Daruszentmiklós Község
Önkormányzata

Fejlesztés tárgya

Nagyvenyimi Sport Klub
Községi Sport Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Pusztaszabolcs Közhasznú Szervezet

Nagyvenyim
Iváncsa
Pusztaszabolcs

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Hantos Község Önkormányzat

Pusztaszabolcs
Hantos

5 000 000

5 000 000

5 000 000
5 000 000

4 976 348
2 380 660
300 355
3 614 684
3 761 889

Hantos Község Önkormányzat

Hantos

Hantos Község Önkormányzat

Hantos

"Adonyért" Alapítvány

Adony

Mezőfalvi Polgárőrség Egyesület

Mezőfalva

Közösségi terekhez
kapcsolódó
eszközbeszerzés
Térfigyelő
kamerarendszer
telepítése
Kültéri szobor
áthelyezése, tisztítása, új
szobor elhelyezése
Térfigyelő
kamerarendszer bővítése

3 596 620

3 925 393

5 000 000
5 000 000

Gazdaságfejlesztésre irányuló nyertes pályázatok
Ügyfél neve
Agro-Bara Mezőgazdasági és
Ügyviteli Bt.
BAKI-TRANS Szállítmányozó Kft.

BÁRKA 2002 Vendéglátóipari Bt.
Iváncsa-Agro Kft.
Noble Mérnöki Szolgáltató Kft.
UNIVERSAL-THERM Épületgépészeti
és Építőipari Kft.
PRÉS-2000 Lemezfeldolgozó Kft.

ETOL Aromaház Kereskedelmi Kft.
MEROMINETT Kft.

Szigeti Viktor
IBO SZIVATTYÚ Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Búvár Suli Oktató és Szolgáltató Bt.
Horváth Milán
NKI INVEST Szolgáltató Korlátolt
Felelősságű Társaság
"ADONYHÚS" Sertéstenyésztő, Hús
és Takarmányfeldolgozó Szolgáltató
Kft.
DUNATÖRÉPKER Kft.

Megvalósítás helye szerinti
település
Iváncsa
Besnyő

Fejlesztés tárgya

Jóváhagyott
támogatási összeg
10 000 000
6 705 509

Baracs
Perkáta

Eszközfejlesztés
Eszközfejlesztés
Panzió korszerűsítés és
kapcsolódó
szolgáltatásfejlsztés
Eszközfejlesztés
Eszközfejlesztés
Universal-Therm Kft.
eszközfejlesztés
PRÉS-2000 Kft
eszközfejlesztése
Az Etol Aromaház Kft.
infrastrukturális
fejlesztésének I. üteme
Melegkonyha, étterem és
büfé kialakítása
Mobil rendezvényszínpad,
raktár építés befejező
ütemének kivitelezése
IBO-Szivattyú Kft. iroda és
raktárépületnek felújítása,
átalakítása
Búvárfelszerelések
beszrzése
Őstermelő gépbeszerzése

Nagykarácsony

Játszóház létesítése

10 000 000

Adony
Iváncsa
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Mezőfalva

Hantos
Nagykarácsony

Nagyvenyim

Adony

Adony
Kulcs

Eszközbeszerzés az
ADONYHÚS Kft-nél
DUNATÖRÉPKER Kft.
telephely fejlesztése

2 490 854
5 738 658
9 480 000
1 162 211
7 496 088

9 920 399
6 827 063

10 000 000

8 714 258
1 963 153
10 000 000

7 589 022
8 908 200

Nagy Megújuló Energia Gyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ledermode Gyártó Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
Baranyai József
BROADINVEST Építőipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

Ecsődi Kálmán
Fivill2000 Számítástechnikai és
Villamos Szolgáltató Kft.
"CUKÉP" Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
DOMINIK ÉS SZÉP Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
HDKONT Szolgáltató Kft.
Molnár Melinda
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.
Agrocoop Növénytermesztő
Szolgáltató Értékesítő Kft.

Szabadegyháza

Rácalmás
Szabadegyháza
Adony

Kulcs
Iváncsa

Eszközfejlesztés
Bőrdíszmű üzem
korszerűsítése és iroda
kialakítása
Sertésól építése
Gépbeszerzés a
Broadinvest Kft-nél
Gépbeszerzés Ecsődi
Kálmán egyéni
vállalkozásában

6 046 488

9 492 028
10 000 000
6 406 715

9 180 000
2 638 685

Előszállás

Eszközfejlesztés
A CUKÉP Kft.
telephelyében tároló
épület építése

Kulcs
Iváncsa
Pusztaszabolcs
Pusztaszabolcs

Minikotró gépbeszerzése
Eszközfejlesztés
Állattartó istálló építése
Pusztaszabolcsi sajt

9 798 900
2 110 601
10 000 000
10 000 000

Pusztaszabolcs

Szálas takarmány

9 677 784

9 602 025

Turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati lehetőség
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott Turisztikai tevékenységek
ösztönzése jogcímre támogatási kérelmet nyújthatnak be az 5000 fő lakosnál kisebb települések
önkormányzatai, civil szervezetei, mikro-, kis- és középvállalkozások, természetes személyek, egyházak
szálláshely-fejlesztésre, valamint különböző, szálláshelyhez nem kötődő turisztikai tevékenységek
fejlesztésére.
Figyelem! A városi ranggal rendelkező települések, úgymint Adony, Rácalmás és Pusztaszabolcs nem
jogosult települések!
Felhívjuk figyelmüket, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény
A támogatási kérelmet benyújtani szándékozóknak ismerni szükséges a 185/2013. (XI. 20.) számú MVH
Közleményt, a 104/2013. (XI. 14.) VM rendeletet valamint a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletet!
A támogatási kérelmet 2013. november 25. és 2013. december 20. között lehet benyújtani az illetékes
LEADER Akciócsoport munkaszervezeti irodájába az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai
úton 1 eredeti példányban.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt ajánlottan,
tértivevénnyel adja fel.
A benyújtott támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket 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.
FIGYELEM! Kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott és aláírt kérelmek kerülnek
elbírálásra, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül, azt megelőzően vagy azt követően
benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasításra kerülnek.
FIGYELEM! Amennyiben az ügyfél az V. fejezetben felsorolt dokumentumok valamelyikét a kérelem
benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs
helye, és amennyiben annak az MVH tv.-ben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül
végzéssel elutasításra kerül. Ettől eltérően a kizárólag a pontozás alapját képező dokumentum
benyújtásának elmulasztása pontszámvesztéssel jár, ezen dokumentumok esetében sincs helye
hiánypótlásnak!

2. A támogatás jellege, tárgya
Támogatás a támogatási rendelet 2. § (1) bekezdése alapján négy különböző célterületen vehető igénybe,
melyek a következők:
1. célterület:falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek
bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez
2. célterület: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és
a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete
szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már
működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik
fejlesztéséhez
Figyelem! Az 1.célterület és 2. célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag természetes
személy és mikro-, kis- vagy középvállalkozás jogosult.
3. célterület: a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm.rendelet] 3. § (2) bekezdés c)
pont 2. alpontja szerinti gyermek-és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások
kialakításához,
már
működő
szálláshelyek
bővítéséhez,
korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
Figyelem! A 3. célterület esetében a támogatás igénybevételére mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy jogosult.
4. célterület: szálláshelyhez nem kötődő:
a) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
Figyelem! A támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, őstermelő és egyéni vállalkozó
jogosult.
b) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
c) vadászturizmushoz,
Figyelem! A támogatás igénybevételére az az ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen
vadászatra jogosult.
d) erdei turizmushoz,
e) horgászturizmushoz,
f) vízi turizmushoz,
g) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.
A támogatás mértéke, ha az ügyfél
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú
tevékenységet folytató nonprofit szervezet és a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az
összes elszámolható kiadás 65%-a, ha a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az
összes elszámolható kiadás 60%-a.
b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes
elszámolható kiadás 100%-a
A turisztika rendelet és közlemény letölthető az egyesület honlapjáról a „Letölthető pályázati
dokumentumok > EMVA III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése” menüpontból:
http://www.mezofoldihid.hu/index.php?page=menu_194

Megvalósult térségi fejlesztések (EMVA)

Őstermelői piac nyílt Rácalmáson
Igényes piacteret alakított ki Rácalmás Város
Önkormányzata a település főutcáján, a
Millenniumi Parkkal szemben.

Rácalmás önkormányzata sikeresen pályázott az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által
társfinanszírozott LEADER pályázaton, így 4 millió 377 ezer forintnyi támogatást nyert el az őstermelői piac
kialakításához. A piac a Szent János téren, vagyis azon a helyen került kialakításra, ahol a helyi őstermelők,
kertészkedők eddig is árusították termékeiket, virágaikat és palántáikat.
A fejlesztésnek köszönhetően az ütött-kopott, megrozsdásodott, vasrácsos asztalok eltűntek. A portékáikat
kínáló helyi gazdákat és vevőket megújult piactér várja, új mívesebb asztalokkal és padokkal. A beruházás
keretében a piactér igényes térburkolatot kapott, valamint a tér parkosításra is sor került.

Új játszóteret avattak Előszálláson
Az előszállási gyermekek boldogan vették
birtokba a Szögletkert új, korszerű játszóterét.
Előszállás Nagyközség Önkormányzata az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
által társfinanszírozott Falumegújítás és fejlesztés jogcím keretében mintegy 4 974 589
Ft támogatást nyert el Szögletkert játszóterének
és parkjának felújítása.
Az ünnepélyes átadón Farkas Imre, Előszállás polgármestere köszöntötte a megjelenteket, többek között
Varga Gábor országgyűlési képviselőt és Márok Csaba polgármestert, mint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület elnökét.

A játszótér felújításának a célja egy a mai
előírásoknak, európai normáknak is megfelelő
biztonságos játszótér kialakítása volt a régi elavult
helyett. A fejlesztésnek köszönhetően összesen 9
db játszótéri elem került kihelyezésre, úgymint 1
db játszóvár (kéttornyú), 1 db toronycsúszda, 1 db
lapülőkés lengőhinta, 1 db bölcsőülőkés
lengőhinta, 1 db fészekülőkés lengőhinta, 2 db
egyszemélyes rugós játék, 1 db kétszemélyes
rugós játék, 1 db mérleghinta, valamint
kialakításra került 1 db 1,5 m x 1,5 m széles
homokozó.
A fejlesztéssel érintett területen kihelyezésre került 2 db pad, 2 db szemetes és 1 db információs tábla.
Parkosítási tevékenység keretében 5 db korai juhar valamint a terület úttal határos részén fagyal sövény
került telepítésre.

Játszótér épült a Faluparkban
Új
játszótér
került
kialakításra
Daruszentmiklós
község
Faluparkjában.
Daruszentmiklós Község Önkormányzata az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
által társfinanszírozott Falumegújítás és fejlesztés jogcím keretében mintegy 4 787 620
Ft támogatást nyert el új játszótér építésére.

Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Dr. Galambos Dénes, Fejér megyei kormánymegbízott, Varga
Gábor országgyűlési képviselő, Márok Csaba, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke.
A fejlesztésnek köszönhetően az új EU
szabványoknak megfelelő játszótéri eszközök
kerültek kihelyezésre, úgymint hintaállvány
mászókával, hárommodulos mászó, kisgőzös,
lépegető, kéttornyos vár görgős híddal, 25 m
kötélpálya,
indítódobogó
kötélpályához,
háromlevelű lóhere, kutya, duplarugós libikóka és
mászókötél. A fogyatékkal élők részére az
akadálymentesen
megközelíthető
lovacska
fejlesztő játék áll rendelkezésre.
A fejlesztéssel érintett területen kihelyezésre került pad és hulladékgyűjtő. Parkosítás keretében pedig
őshonos cserje Corylus avellana, mogyoró került elültetésre.

Az elektronikus aláírás bevezetésével
rövidül az ügyintézési idő

Magyarországon elsőként, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2013. novembertől az Egységes
Kérelem jogcímeihez kapcsolódó kimenő iratait minősített elektronikus aláírással hitelesíti. A Hivatalnál
bevezetett elektronikus aláírási rendszer lehetővé teszi, hogy napi több tízezer döntést aláírjon és kézbesítsen
az MVH erre jogosított aláíró személye, ezáltal rövidül az ügyintézési idő.
Az így hitelesített iratok közlése (kiküldése) elektronikus formában történik az ügyfélkapus tárhelyre azon
ügyfelek vagy meghatalmazottainak részére, akik az elektronikus kapcsolattartási formát korábban
nyilatkozatban választották. A hagyományos kapcsolattartási formát választó ügyfelek részére az
elektronikusan hitelesített irat kiküldése postai úton történik. Az ügyfélkapura küldött iratok a postai úton
kézbesített, kézzel aláírt döntésekkel egyenértékűek.

Forrás:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Megjelentek az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények
2013. augusztus 1. - december 31. közötti elszámolásra
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához, vidéki örökség megőrzéséhez, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére,
falumegújításra és –fejlesztésre illetve a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
kifizetésének igényléséről a közlemények és a kifizetési kérelmekhez tartozó formanyomtatványok
letölthetők az egyesület honlapjáról a www.mezofoldihi.hu „EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó
nyomtatványok” menüpontból.
110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről
111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről
112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
FIGYELEM! Kifizetési kérelmet kizárólag elektronikusan, az MVH által üzemeltetett felületen keresztül
lehet benyújtani!
A kifizetési kérelmek benyújtásának módja ügyfélkapun keresztül:
1. Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfél (egyéni vállalkozó, őstermelő,
magánszemély), aki maga nyújtja be a kérelmet.
2. Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél (gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyházi jogi
személyek, önkormányzatok), aki más természetes személy meghatalmazását követően, a meghatalmazott
útján nyújtja be a kérelmet.
Az elektronikus felületet használatához tehát szükség van olyan természetes személyre, aki
-rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel (okmányiroda által a www.magyarorszag.hu használatához kiadott
felhasználó név és jelszó), továbbá
-magánszemélyként rendelkezik MVH regisztrációs számmal (ha valaki önmaga nem igényel támogatást,
akkor elegendő támogatást nem igénylő, pénzügyi kapcsolat nélküli regisztrációs is)
Fontos, hogy az MVH-nál regisztrált adatoknak meg kell egyezniük a személyi adat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal!
Aki nem természetes személyként nyert támogatást és még nem adott meghatalmazást az MVH-nál
elektronikus ügyek intézésére, annak első lépésben a meghatalmazás kiállításához szükséges jelszót kell
igényelnie a támogatást elnyert szervezetnek. Az ehhez szükséges nyomtatvány a G946 jelszóigénylő
adatlap, mely letölthető az egyesület honlapjáról a www.mezofoldihi.hu „EMVA kifizetési kérelmekhez
tartozó nyomtatványok menüpontból”.
Ha olyan magánszemélyt akar meghatalmazni, aki még nem rendelkezik MVH regisztrációs számmal, akkor
a magánszemélynek G001-es nyomtatványon kell kérnie a nyilvántartásba vételt. A nyomtatvány
letölthető a Letölthető pályázati dokumentumok "Regisztrációs lapok" menüpontból.
Ha ezen magánszemélynek még nincs ügyfélkapus hozzáférése, akkor az Okmányirodákban igényelhet
felhasználói nevet és jelszót.
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• Amennyiben nem a pályázatban szereplő, de azonos műszaki tartalmú árajánlatos tétel kerül
beszerzésre, akkor nem csatol az ügyfél újabb két db árajánlatot a kifizetési kérelemhez.
• Ha az árajánlatadók nem változtak a támogatási kérelemhez képest, a kifizetési kérelemhez nem
csatolnak árajánlatos tétel bejelentő lapot.
• Az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott eszközök helyett 1 db többfunkciós eszközt vásárol
és az eszközök támogatását az egy többfunkciós eszközre kívánja igénybe venni. A támogatási
határozatban jóváhagyott darabszámnak egyeznie kell a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt
darabszámmal, ellenkező esetben arányosítás történik.
• A határozatban jóváhagyott eszközök darabszámát csökkentve, magasabb egységáron megvásárolt
eszközökre kívánja a teljes támogatást igénybe venni.
• Elektronikus felület helytelen kitöltése (pl. Kiadási tételazonosítók helytelen feltüntetése)
• Papíralapon nyújtják be a kérelmet a korábbi benyújtási időszak formanyomtatványain.
• Építési, ill. felmérési naplók nem kerülnek csatolásra, és sok esetben nem tartalmazzák a műszaki
ellenőr és a műszaki vezető ellenjegyzését.
• Felmérési naplóban szereplő mértékegységek nem követik az Építési Normagyűjteményt, illetve sok
esetben a Számlarészletezővel sem egyeznek.
• A projekt a pályázat befogadását követően kezdhető meg saját felelősségre, a kifizetési kérelemhez
benyújtott dokumentumok mindegyikén ennél későbbi dátum kell, hogy szerepeljen.

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. november 29.
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