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Pályázati lehetőség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 282/2013. számú közleménye,
amely előzetes tájékoztatást nyújt a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.
A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III.
tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló
intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható idén. A benyújtási időszak
kezdete 2013. november eleje. Az alapszolgáltatások jogcím esetében elektronikus benyújtás lesz.
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcímben pályázható
célterületek:
a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület)
aa) új gépjármű beszerzésére új szolgáltatás létrehozása, vagy már működő szolgáltatás kapcsán;
b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a
továbbiakban: 2. célterület)
ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
c) többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán (a továbbiakban: 3. célterület)
(IKSZT címmel nem rendelkező intézmények részére vehető igényben)
d) hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása kapcsán (a továbbiakban: 4. célterület)
A maximálisan igényelhető támogatás összege ügyfelenként az első két célterület esetében: 3,5 millió
forint (személygépjármű), 5 millió forint (terepjáró), 10 millió forint (mikrobusz); a harmadik célterület
esetében 25 millió forint, amennyiben az ügyfél kizárólag a kötelező szolgáltatásokat vállalja (a lakosság
információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása, közművelődési programok
szervezése és lebonyolítása, közösségi programok szervezése és lebonyolítása, ingyenes internet
hozzáférés biztosítása), ha ezen felül könyvtári szolgáltatást is ellát, akkor 30 millió forint; a negyedik
célterület esetében legfeljebb 25 millió forint.A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100
százaléka.
Az Irányító Hatóságának 282/2013. számú közleménye letölthető az egyesület honlapjáról a „Hírek”
menüpontból.
http://www.mezofoldihid.hu/index.php?page=hirek&csoport_id=1&hid=391&lap=

Turisztikai tevékenységek ösztönzésére hamarosan pályázati lehetőség nyílik
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!
A támogatási kérelmek 30 napos benyújtási időszaka VÁRHATÓAN 2013 novemberében nyílik meg!
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működési területén 25 millió forint az igényelhető összeg
felső határa.
A turisztika rendelet tervezete letölthető az egyesület honlapjáról a „Letölthető pályázati dokumentumok
> EMVA III. tengely Turisztikai tevékenységek ösztönzése” menüpontból:
http://www.mezofoldihid.hu/index.php?page=menu_194
Figyelem! Nem a végleges változat, a jogszabály megjelenéséig némileg módosulhat!
Támogatás vehető igénybe
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. § i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez,
szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,
már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik
fejlesztéséhez, kivéve 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 (2. célterület),
Figyelem! Az 1.célterület és 2. célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag természetes
személy és mikro-, kis- vagy középvállalkozás jogosult.
c) 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. alpont szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és
kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület);
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.

d) szálláshelyhez nem kötődő:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
Figyelem! A támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, őstermelő és egyéni vállalkozó
jogosult.
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
Figyelem! A támogatás igénybevételére az az ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen
vadászatra jogosult.
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez
(4. célterület).
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

Meghívó információs fórumra
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2013. november 6-án 10 órai kezdettel Kulcson az egyesület
tárgyaló termében (2458 Kulcs Rákóczi u. 139.) információs fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel és
szeretettel meghívja
Témakörök:
1. A Darányi Ignác Terv keretében kiírásra kerülő III. tengelyes turisztikai tevékenység ösztönzésével
kapcsolatos rendelet tervezet ismertetése, a pályázatok benyújtását megelőző lépések, pályázatok
összeállításával kapcsolatos tudnivalók.
2. A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III.
tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló
intézkedés ismertetése (falugondnoki busz, polgárőr jármű beszerzés, többfunkciós szolgáltató központ
kialakítás).

Megváltoztak az MVH nyilvántartásbavétellel kapcsolatos formanyomtatványok!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól a 128/2013. (VII.30.) MVH
Közlemény alapján a Hivatal honlapjára felkerültek a hatályos formanyomtatványok és ezek kitöltési
útmutatói, melyek az alábbiakban letölthetőek:
A nyomtatványok elérhetőek a www.mvh.gov.hu honlapon valamint az egyesület honlapján a „Letölthető
pályázati dokumentumok > Regisztrációs lapok” menüpontból.
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a természetes
személyeknek (őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak) a G1010-01 jelű „Nyilvántartásba vétel, vagy
nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára" elnevezésű, míg
nem természetes személyeknek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01 jelű „Nyilvántartásba
vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - nem természetes személyek számára"
elnevezésű nyomtatványon lehet megtenni.

Országos vidékfejlesztési konferencia Sarlóspusztán

2013. október 9-én Sarlóspusztán szakmai konferencián
gyűltek össze az ország vidékfejlesztő szakemberei.
A szakmai nap céljai között szerepelt a LEADER szervezetek
együttműködésének erősítése, vidékfejlesztési javaslatok
megfogalmazása a 2014-2020-as EU-s programozási
időszakra valamint egy országos szakmai képviselet
alakítása.

A résztvevő szervezetek képviselői fontosnak gondolják a LEADER nyertes pályázatok hatékony
kommunikációjának elősegítését, hiszen egy -egy jó példa, működő projekt bemutatása tovább generálhatja
a térségben élők pályázati kedvét, ami közvetlenül hathat a gazdasági, kulturális társadalmi élet kedvező
alakulására.
Pozitív üzenete, jelentősége van, ha a térségünkben pályázati úton megvalósuló jó projektek bekerülnek a
köztudatba, mind helyi, mind országos szinten.
A résztvevők a nap végére egységes álláspontra jutottak egy szakmai szervezet létrehozásáról, amely
szövetségnek az alábbi célokat határozták meg:
•
•
•
•

Kommunikáció és kapcsolattartás a vidékfejlesztési szereplők között
Szakmai képviselet - itthon és külföldön egyaránt
Országos folyamatos szakmai támogatás, vélemények, állásfoglalások elkészítése
Komplex és fenntartható társadalmi, gazdasági és környezeti programok megvalósítása, támogatása

A szervezet létrehozásával szeretnék támogatni a 2014-2020-as EU-s program előkészítését szakmai
javaslatok megfogalmazásával, jobb helyi fejlesztési stratégiák elkészítésében, továbbá LEADER kérdésekben
szakmai segítséget nyújtani a tervezés szakaszában a megyei és országos szervezeteknek.
A helyi akciócsoportok a következő tervezési időszakban a már meglévő, kialakult kapcsolati hálót tovább
tudják erősíteni. Az együttműködésnek több szinten is jelentősége van, a különösen a térségek közötti közös
projektek és az információk megosztása területén.
Az újonnan létrejövő LEADER Egyesületek Szövetségének alakuló ülését szintén a mi térségünkben,
Sarlóspusztán rendezik meg október folyamán.
A rendezvényről készült kisfilm az alábbi linken tekinthető meg:
http://www.youtube.com/watch?v=U0baEYXUJ-Q
Forrás: http://www.leaderkontakt.hu

Megalakult a LEADER Egyesületek Szövetsége

2013. október 29-én, 62 LEADER Helyi
Akciócsoport
közreműködésével
Tatárszentgyörgy - Sarlóspusztán létrejött a
LEADER Egyesületek Szövetsége országos
hatáskörű civil szervezet melynek célja a
LEADER szervezetek szakmai munkájának
segítése.

Az országos ernyőszervezetként működő egyesület vállalja fel a hazai LEADER módszer elveinek
megfelelő vidékfejlesztési program szakmai képviseletét, a Helyi Akciócsoportoknál felhalmozódott tudásés tapasztalat összegyűjtését és megosztását, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósítandó program népszerűsítését. A szervezet további céljai között szerepel
az együttműködés a vidékfejlesztéssel foglalkozó állami és önkormányzati szervekkel a területfejlesztési és
területrendezési feladatok ellátásában, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése a vidékfejlesztés
területén.
Az alakuló ülésen részt vett dr. Maácz Miklós, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, és Tar
Gyula megbízott igazgató, osztályvezető, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet képviseletében.
Az országos szervezet megalakulásában a Magyarországon működő LEADER Helyi Akciócsoportok közel
fele, 46 alapító tagszervezet vett részt. Mind a hét magyarországi régió képviselteti magát a megalakult
egyesületben, és a szervezethez való csatlakozás lehetősége továbbra is nyitva áll a Helyi Vidékfejlesztési
Akciócsoportok előtt.
Az alakuló közgyűlésen a tagság a LEADER Szervezetek Szövetségének elnökévé választotta dr. Finta
Istvánt, a Mecsek – Völgység – Hegyhát Egyesület elnökét. A szervezet alelnöke Rácz Judit a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője, és Gelencsér Géza, Koppányvölgyi
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöke. A közgyűlés által választott Elnökség tagjai: Hutvágnerné
Kasper Judit munkaszervezet vezető, „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, Kodák
József munkaszervezet vezető, Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület, Szabó Tibor munkaszervezet vezető,
Zala Termálvölgye Egyesület, Szendrői Júlia munkaszervezet vezető, Völgy-Vidék Vidékfejlesztési Közösség
Közhasznú Egyesület, Dr. Szemán Ákos munkaszervezet vezető, Dél-Zemplén Fejlődéséért LEADER
Egyesület, Völgyi Tamás titkár, Szinergia Egyesület.
A Felügyelő Bizottság elnöke Bíróné Nagy Csilla munkaszervezet vezető, Hortobágyi LEADER Egyesület, a
bizottság tagjai: Dr. Vén Gabriella munkaszervezet vezető, Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési
Egyesület, és Szabó István elnök, Tisza-Tó Térsége LEADER Egyesület.

A LEADER Egyesületek Szövetsége, (rövid nevén
LESZ), erősítve a LEADER Helyi Akciócsoportok
pozitív megítélésének támogatását Etikai
Bizottságot hozott létre, melynek elnöke Dr.
Orcsik István, a Hortobágyi LEADER Egyesület
elnöke, a testület tagjai: Pál Zoltán elnök, Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, Hargitai
Katalin főtitkár, Zagyvaság Vidékfejlesztési
Közhasznú
Egyesület,
Horváth
Márton
munkaszervezet vezető, Mecsekvidék Egyesület,
Vida Tamás elnök, Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület.
A helyi fejlesztéspolitikai feladatok ellátására Magyarországon 95 LEADER Helyi Akciócsoport működik.
A LEADER szervezetek összefogására létrejött LEADER Egyesület Szövetsége fontos célkitűzése a vidéki
területek egységes fejlesztésének előmozdítása, valamint a vidék-város partnerség erősítése, különösen
a 2014-2020 közötti időszakban.

Az EMVA 1400 milliárd forintot biztosított Magyarországnak a most záruló időszakban

Magyarország számára az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) folyó áron számolva
mintegy 1400 milliárd forint európai uniós forrás
érkezett a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére az év
végével záruló programozási időszakban - közölte a
szaktárca vidékfejlesztésért felelős államtitkára
Budapesten egy sajtótájékoztatón.

Fotó: Botár Gergely

V. Németh Zsolt a Virágzó vidékünk roadshow záró rendezvényén, a magyar vidék napján a Millenárison
elmondta: ezt a forrást a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
biztosították a gazdálkodóknak, önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek.
Ismertetése szerint a rendelkezésre álló 1400 milliárd forint 90 százalékát már lekötötték, 66 százalékát már
ki is fizették. Így minden remény megvan arra, hogy nem marad felhasználatlan forrás, hiszen a pénzek
kifizetésére még ez az év, sőt a 2014-es és a 2015-ös is rendelkezésre áll - hangsúlyozta.
Az államtitkár kifejtette: a források legnagyobb része a mezőgazdaság, az erőgazdálkodás és az élelmiszeripar
versenyképességének javítását szolgája. Így például az állattartó telepek korszerűsítésére 269 milliárd forintot
fordítottak, és 263 milliárd forint jutott az agrár-környezetgazdálkodási program, valamint a kedvezőtlen
adottságú területeken folyó gazdálkodás finanszírozására is. Emellett 35 milliárd forinttal támogatták a fiatal
gazdálkodókat, mivel Európa-szerte gondot jelent a gazdatársadalom elöregedése.
A szűkebben vett vidékfejlesztésre - ami az agráriumon kívüli fejlesztéseket is jelenti, például a vidéken
működő mikrovállalkozások, turisztikai projektek támogatását és Leader-programok megvalósítását szolgája mintegy 210 milliárd forintot fordítottak. A program a vidéket gazdasági, társadalmi és kulturális élettérként,
egyben kezeli, így újulhattak meg a falusi művelődési házak, templomok, sőt műemlékek is.
V. Németh Zsolt az MTI kérdésére elmondta: most folyik az EU következő hétéves költségevetési időszakának
tervezése, ezért még vannak bizonytalanságok, de azt már látszik, hogy alapvetően a jelenlegi prioritások
megtarthatóak az unió következő költségvetési időszakában is. Az államtitkár hangsúlyozta: az egyik fontos
változás, hogy a vidékfejlesztési programokat szorosan össze kell kapcsolni a többi fejlesztési programmal,
stratégiai szemlélettel kezelve ezeket.
Medgyasszay László, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) elnöke emlékeztetett: a befejező
eseményéhez érkezett roadshow azt a célt szolgálta, hogy széles körben bemutassák, az országban mi
valósult meg kézzel fogható módon a Darányi Ignác Terv alapján.
(MTI)

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.

A szervezet nevére szóló MVH által kiadott jelszó és a magánszemély nevére szóló MVH által kiadott
regisztrációs szám és ugyanezen
személynek
okmányirodai
név és jelszó rendelkezésre
35/2013.
(V.22.) kiadott
VM rendelet
rövidfelhasználói
ismertetése
állásakor lehet kizárólag az elektronikus felület használatával meghatalmazást készíteni a szervezet
ügyeinek
az elektronikus
ügyintézéséhez.
2.A támogatás
igénybevételének
általános feltételei
2. § (8) Kizárólag az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti
Felhívjuk
szívesilletékességi
figyelmüket,területén
hogy azmegvalósuló
elektronikustevékenységek
felület a Mozilla
Firefox böngészőre lett kifejlesztve.
LEADER HACS
támogathatóak.
Más
böngészőkkel
előfordulhat
hibás megjelenítés.
(9) Egy
pályázat kizárólag
egy LEADER
HACS illetékességi területén megvalósuló projektre irányulhat
Az
keresztül történő
benyújtás
során
kifizetési
kérelem
(10)Ügyfélkapun
A pályázat benyújtására
nyitva álló
időszakban
egy aügyfél
legfeljebb
háromformanyomtatványait
pályázatot nyújthat be,a
rendelkezésre
bocsátott
elektronikus
felületen
kell
kitölteni,
a
csatolandó
dokumentumokat
pedig
amelybe nem számít bele az újabb pályázat benyújtásának napjáig visszavont, illetve az újabb pályázat
elektronikusan,
szkennelés
útján előállított
jpg, doc)
kell csatolni
az elektronikus
benyújtásának napjáig
jogerősen
elutasítottformában
pályázat. (pl.
Egy pdf,
pályázat
egy LEADER
Intézkedési
Tervben
kérelemhez.
meghatározott intézkedésre, azon belül azonban több tevékenységre irányulhat
Az
ügyintézői
felületenkiadás
elkészített
meghatalmazás
4. elektronikus
§(4) A jóváhagyott
elszámolható
nem haladhatja
meg egy megfelelően aláírt példányát el kell
juttatni
az ügyfél lakóhelye/székhelye
illetékes amegyei
MVH kirendeltséghez. Csak a
a)a Gépkatalógusban
beazonosítható tételekszerint
vonatkozásában
Gépkatalógus,
meghatalmazás
MVH
általi
jóváhagyását
követően
–
melynek
megtörténte
ügyintézői
felületen a
b)az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható aztételek
vonatkozásában
meghatalmazás
ellenőrizhető – lesz lehetőség a kifizetési kérelem benyújtására.
az ÉNGY szerintikezelésnél
referenciaárat.
(5) Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja
alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás
(6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a pályázatához vagy a
hibákcsak
a Kifizetési
Kérelmek
benyújtása
során
kifizetési kérelméhez,Gyakori
a támogatásra
olyan árajánlat
alapján
jogosult, amely
b)e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki, és
c)tartalmazza
• A típushibák elkerülésének érdekében fontos a vonatkozó jogszabályok és a közlemény alapos
ca)az ajánlatkérő
nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
tanulmányozása.
cb)a kiadási tétel műszaki adatait,
cc)a• kiadási
tétel mennyiségét
és mértékegységét,
A kifizetési
kérelemben csak
az vezethető fel, ami megvalósításra került, összhangban a támogatási
cd)a kiadási
tételelfogadott
nettó összegét,
felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az árajánlatból
határozat
kiadásia tételeivel.
megállapítható,
ce)a
tétel pénznemét,
amennyiben
az forinttólaeltérő,
• kiadási
Sok esetben
nem kerülnek
benyújtásra
kötelezően csatolandó mellékletek, mint pl.
cf )az ajánlattevő
aláírását,
valamint
teljesítésigazolás, bankbizonylat, stb.
cg)az árajánlat kiállításának dátumát.
(7)Elektronikus
árajánlatmegadott
esetén a (6)
c) pont
cf ) egy
alpontja
szerinti
kell
• A hiánypótlásra
időtbekezdés
nem lehet
túllépni
nappal
sem, követelményt
és nem lehet nem
rá hosszabbítást
alkalmazni,
kérni.azonban, ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, mellékelni kell
az elektronikus levelet és az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a (6) bekezdés a)–b)
pontjában
és a c) pont
cb), cc), cd),
ce), cg) alpontjában
meghatározott
követelménynek.
• Sok probléma
vanca),
a benyújtott
számlákkal.
A számla helyességéért
a befogadó
felel, csak szabályos
Webáruházból
letöltött
árajánlat
esetén
a
(6)
bekezdés
c)
pont
ca),
cf
)
és
cg)
alpontja
számla fogadható be. Jellemző hibák, hogy a készpénzes számlákon hibás az ÁFAszerinti
tartalom, ami 25
követelményt nem kell alkalmazni. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza
és 27-%-os ÁFA mértéknél vagy 20, vagy 21,26% lehet. Gyakori hiba, hogy a számlán összekeverik
a webáruház honlap címét.
az ÁFA mentes és 0% adó fogalmát. A számlahelyesbítések sem felelnek meg minden esetben a
(8)Amennyiben az árajánlat a (6) és (7) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi
jogszabálybannem
előírtaknak.
követelményeknek
felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél
támogatásra nem jogosult.
• Gyakori probléma az is, hogy nincs összhang a bizonylatok között. A teljesítés időpontja (fizikai
pénzügyi teljesítés)
egyéb
bizonylat
alapjána (átadás/átvétel,
tejesítés
igazolás,
5. § (1)teljesítés,
Településinem
önkormányzat
nem vehet
igénybe
támogatást
helyben biztosítandó
közfeladatok
szerződés, stb. ) eltér a számlán szereplő teljesítési időponttól.
keretében
gázhálózat, az elektromos hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető
• Kifizetési
kérelem
esetén aafelmérési
az építési
napló
összhangban
rendszer,
a tűzi-víz
vezetékek,
tűzi-víz vagy
tárolók,
az utak,
a nincs
járdák,
a vasutak,aaz átereszek, a vízi
számlarészletezővel.
létesítmények,
a hulladékkezelő,
az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére, létrehozására.
Helyszíni
ellenőrzések nem
soránvehet
tapasztalt
hiba,
hogy eszközbeszerzés esetén nincs tárgyi eszköz karton
(2) •Települési
önkormányzat
igénybe
támogatást
vezetve azivóvízzel
adott nem
kisértékű
eszköz(ök)höz.
a) az egészséges
való
ellátásra,
b)az óvodai nevelésre és az általános iskolai oktatásra és nevelésre,
Amennyibenésnem
a pályázatban
szereplő árajánlattevő a kivitelező/szolgáltató, akkor nem csatol az
c)az• egészségügyi
a szociális
alapellátásra,
ügyfél újabb árajánlatot a kifizetési kérelemhez.

• 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. október 31.
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