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Tájékoztató LEADER pályázatokkal kapcsolatosan
Másodszor is megnyíltak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyének LEADER pályázati
lehetőségei 2011 szeptemberében.
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 vehető igénybe támogatás a LEADER tervben foglaltaknak megfelelően.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által az alábbi 10 célterület került meghirdetésre:
Célterület
azonosító
1 020 920
1 020 937

1 020 913
1 020 906
1 020 890
1 020 883
1 020 876
1 020 852
1 020 869
1 026 438

Célterület megnevezése

Jogcím

Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek
eszközbeszerzése
Kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz
való hozzáférés elősegítése, meglévő és új
szolgáltatások fejlesztése. Közrend és közbiztonság
elősegítése.
Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése

Közösségi célú fejlesztés
(kisértékű)
Közösségi célú fejlesztés

Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták
kialakítása, versenyképességük növelése
Térségi együttműködés keretében kiadványok és honlap
készítés támogatása
Térségi együttműködések elősegítése, egységes arculati
elemek kialakítása
Hagyományos és népi mesterségek képzése, szakmai
tudás- és képességfejlesztés
Társadalmi felelősség erősítése, fenntartható
együttműködési formák kialakítása
Rendezvények, táborok, prevenciós tevékenységek
lebonyolítása
Térségi tanulmányok kidolgozása

Vállalkozás alapú fejlesztés
(kisértékű)
Vállalkozás alapú fejlesztés
Térségen belüli
együttműködés (kisértékű)
Térségen belüli
együttműködés
Képzés
Rendezvény (kisértékű)
Rendezvény
Tanulmányok

A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun
keresztül lehet benyújtani az MVH, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által rendszeresített és
közzétett formanyomtatványokon, míg a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat szkennelt formában
szükséges csatolni.
A pályázóknak ismerni szükséges a 149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közleményt, a 76/2011. (VI. 29.) VM
rendeletet (LEADER), a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletet, valamint a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület LEADER célterület adatlapjait!
A pályázatok benyújtásának az előfeltétele az Irányító Hatóság által rendszeresített ”Projekt adatlap”
kitöltése és benyújtása volt a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezetéhez.
Az adatlapon be kellett mutatni a tervezett projektet, a HVS-hez valamint a célterület vonatkozásában
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz való illeszkedést.

A kis értékű projektre benyújtott projekt adatlapok esetén a benyújtási határidő 2011. szeptember 5., míg a nem
kis értékű projektre benyújtott projekt adatlapok esetén 2011. szeptember 29. volt. A Helyi Bíráló Bizottság
(HBB) a projekt javaslatok értékelése során kizárólag a LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett
LEADER kritériumoknak való megfelelésről hozhatott döntést. A projekt adatalapot benyújtok a döntésről
minden esetben postai úton az IH által rendszeresített formanyomtatványon (4. számú melléklet) értesítést
kaptak.
Kizárólag olyan pályázat támogatható, amelyhez rendelkezésre áll a HBB támogató nyilatkozata, amit a
benyújtáskor mellékletként szükséges csatolni.
Kis értékú célterületre benyújtott pályázat esetében az MVH hozza meg a támogatási döntést az MVH eljárási
törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint a pályázatok benyújtási sorrendjében az adott célterületre
rendelkezésre álló keret erejéig.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez a meghirdetett 10 darab célterületre összesen 188 darab projekt
adatlap érkezett be, melyekből a HBB 186 darabot támogatott és 2 darabot elutasított.
A beérkezett projekt adatlapok számát tekintve kiemelkedő pályázati aktivitás figyelhető meg az
együttműködéseket ösztönző LEADER program keretében.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület rendelkezésre álló 237 070 057 Ft összegű forrása jelenleg nem fedi
le a projekt adatlapok alapján jelentkező 584 199 901 Ft forrásigényt. Fontos kiemelni, hogy itt még nem a
véglegesen pályázatok alapján beérkező forrásigényről van szó!
A projekt adatlapok alapján mindhárom szféra aktívan képviseltetette magát. A közszférából 117 595 000 Ft, a
civil szférából 194 176 641 Ft, míg a vállalkozói szférából 272 428 260 Ft igény jelentkezet.
Térségünkben jelentkező kifejezetten nagy pályázati aktivitás köszönhető az előző pályázati körben felhalmozott
pozitív tapasztalatoknak, amely tapasztalatok a pályázatok előkészítését és magát a pályázat elkészítését is
segítették. A folyamatosan megvalósuló projektek pedig ösztönzően hatnak a pályázni kívánókra.
Projekt adatlapok értékelése célterületek szerinti bontásban:
Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzése: A célterületen jelentős túligénylés
mutatkozik, hiszen 12 390 000 Ft az igény az 5 000 000 Ft kerettel szemben. A civil szféra képviselői összesen 5
darab projekt adatlapot nyújtottak be.
Kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, meglévő és új
szolgáltatások fejlesztése; Közrend és közbiztonság elősegítése: A 46 darab beérkezett projekt adatlappal az
egyik legnépszerűbb célterület. Ennek megfelelően jelentős túligénylés mutatkozik, hiszen a 191 651 101 Ft
igénnyel szemben 75 000 000 Ft a rendelkezésre álló keretösszeg. Kiemelkedően magas a civil szféra aktivitása a
benyújtott 31 darab projekt adatlap 124 236 101 Ft igénnyel. A közszférából 14 darab adatlap érkezett be
63 900 000 Ft igénnyel. A vállalkozói szférából mindösszesen 1 darab projekt adatlap érkezett 3 515 100 Ft
értében.
Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése: A célterületre jóval kevesebb forrás igény érkezett, mint a
rendelkezésre álló 15 000 000 Ft, hiszen a vállalkozói szektorból beérkezett 5 darab projekt adatlap 3 450 000 Ft
összegű igényt köt le.
Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése: Legnagyobb
túligénylés jelen célterület esetében volt tapasztalható. A vállalkozói szféra képviselői összesen 34 darab projekt
adatalapot nyújtottak be, mintegy 264 983 160 Ft összeg igénnyel, azonban a rendelkezésre álló keret
80 000 000 Ft.
Térségi együttműködés keretében kiadványok és honlap készítés támogatása: Ezen a célterületen a
forrásigények nem érik el a keret összeget, hiszen összesen 6 darab projekt adatlap érkezett be 1 372 000 Ft
forrásigénnyel a rendelkezésre álló keret pedig 1 707 000 Ft. A közszférából érkezett 4 darab adatlap 900 000 Ft
igénnyel, míg a civil szférából 2 darab adatlap 472 000 Ft igénnyel.

Térségi együttműködések elősegítése, egységes arculati elemek kialakítása: A célterületen mintegy kétszeres a
túligénylés, ugyanis összesen 16 darab projekt adatlap érkezett be 50 860 000 Ft összeg igénnyel, míg a
rendelkezésre álló keret 32 000 000 Ft. A közszféra képviselői 7 darab projekt adatlapot 25 000 000 Ft igénnyel,
a civil szféra képviselői pedig 9 projekt adatlapot nyújtottak be 25 860 000 Ft összegű igénnyel.
Hagyományos és népi mesterségek képzése, szakmai tudás- és képességfejlesztés: A pályázók várhatóan
kimerítik a célterületen rendelkezésre álló teljes keretet. Összesen 4 darab projekt adatalap érkezett be
8 935 840 Ft igénnyel a rendelkezésre álló keret pedig 9 000 000 Ft. A közszférából 2 darab projekt adatlap
5 200 000 Ft igénnyel, a civil szférából pedig szintén 2 darab projekt adatlap érkezett be 3 735 840 Ft igénnyel.
Társadalmi felelősség erősítése, fenntartható együttműködési formák kialakítása: A célterületen közel azonos
igény és keret mutatkozik. Összesen 11 darab projekt adatlap érkezett be, ezek megoszlása: a közszféra 3 darab
adatlapot 735 000 Ft értékben, a civil szféra pedig 8 darab adatlapot 1 652 800 Ft-ot igényelt, azaz mindösszesen
2 387 800 Ft összegű az igény és 2 000 000 Ft keret áll rendelkezésre.
Rendezvények, táborok, prevenciós tevékenységek lebonyolítása: A célterületen mutatkozatott a legnagyobb
aktivitás a projekt adatlapok számát tekintve. Összesen 43 projekt adatlap érkezett be, melyek alapján
42 970 000 Ft az igény, azonban a rendelkezésre álló keret 13 363 057 Ft. A közszférából 15 darab adatlap
18 460 000 Ft értékben, a civil szféra képviselői 27 adatlapot nyújtottak be 24 030 000 Ft értékben. Ezen
célterületre a vállalkozói szférából egyetlen 1 projekt adatlap érkezett be 480 000 Ft igényt megjelölve.
Térségi tanulmányok kidolgozása: Ezen célterületen is túligénylés tapasztalható. Összesen 6 darab projekt
adatlap érkezett be 5 200 000 Ft forrásigénnyel a rendelkezésre álló 4 000 000 Ft-tal szemben. A közszférából 4
darab projekt adatlap érkezett be 3 400 000 Ft értékben, míg a civil szférából 2 darab projekt adatlap 1 800 000
Ft értékű igénnyel.
Projekt adatlapok településenkénti bontásban:

Település
Baracs
Perkáta
Iváncsa
Adony
Rácalmás
Pusztaszabolcs
Kulcs
Szabadegyháza
Daruszentmiklós
Mezőfalva
Nagyvenyim
Lórév
Nagykarácsony
Kisapostag
Besnyő
Előszállás
Hantos

Összeg
67 205 001
55 500 000
52 950 000
50 950 000
50 500 000
38 217 640
37 850 000
37 000 000
35 950 000
33 832 160
28 430 000
27 400 000
23 345 100
22 200 000
11 840 000
7 000 000
4 000 000

db
26
15
13
9
15
17
8
6
18
8
12
6
9
10
5
5
4

db/Ft
2 584 808
3 700 000
4 073 077
5 661 111
3 366 667
2 248 096
4 731 250
6 166 667
1 998 889
4 229 020
2 369 167
4 566 667
2 593 900
2 220 000
2 368 000
1 400 000
1 000 000

Hol és kitől kérhet segítséget a LEADER pályázatok benyújtásával kapcsolatosan?
Név: 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 előzetes bejelentkezéssel a 25/252-752 vagy a 20/252-7020
telefonszámon.

Kulcs, 2011. november 2.
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