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ÚMVP III. tengely falumegújítás és –fejlesztés
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás és –fejlesztés
jogcímre támogatási kérelmet benyújtani szándékozóknak együttesen ismerni szükséges a 156/2012. (X. 5.)
számú MVH Közleményt, a 102/2012. (X.1.) VM rendeletet, valamint a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletet!
Valamint megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 156/2012 (X.5.)
MVH közlemény módosításáról szóló 162/2012. (X. 19.) számú MVH Közlemény!
A módosítások a módosított 156/2012. (X.5.) MVH közleménnyel együtt alkalmazandóak!
A jogszabályok letölthetők az Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület honlapjáról, a www.mezofoldihid.hu
„Letölthető pályázati dokumentumok” EMVA III. tengely Falumegújítás és – fejlesztés menüpontból!
A támogatási kérelmeket postai úton 2012. október 15. és 2012. november 15. között lehet benyújtani az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezeti irodájához. A
benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy ha az előírt dokumentumok valamelyikét a kérelem benyújtására nyitva álló
határidőn belül az ügyfél nem nyújtja be, vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásra nincs lehetőség és amennyiben
annak az MVH eljárási törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel
elutasításra kerül. Ettől eltérően a kizárólag az értékelés alapját képező dokumentum benyújtásának elmulasztása
pontszámvesztéssel jár.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület az EMVA III. tengelyének falumegújítás és –fejlesztés jogcím keretében a
maximálisan igényelhető támogatási összegek egyes célterületek tekintetében az alábbiak szerint várhatóak:
Célterület

Ügyfél által maximálisan igényelhető támogatás (HUF)

1. célterület

5 200 000

2. célterület

5 200 000

3. célterület

5 200 000

4. célterület

5 000 000

5. célterület

5 200 000

Felhívjuk figyelmüket, hogy az 1 ügyfél által 1 támogatási kérelemben igénybe vehető maximum támogatási
összegét 5 200 000 Ft!

Fontosabb részletek a 102/2012. (X.1.) VM rendeletből
2. § (1) Támogatás vehető igénybe:
a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek,
épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső
felújítására,korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez
kapcsolódóan(a továbbiakban: 1. célterület):
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül
vezető útvonalak mentén fekvő épületek,
ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló
kialakítására, létrehozására, fejlesztésére,
ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;
b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre,
bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok
kialakítására, fejlesztésére,
bc) az a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek
kialakítása, meglévők fejlesztésére,
bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére;
c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új
piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére (a
továbbiakban: 3. célterület), ehhez kapcsolódóan:
ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek,
cb) egyéb üzlethelyiségek,
cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek,
cd) raktárak,
ce) szociális és hatósági helyiségek,
cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út,
cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére,
ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére,
ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására;
d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (a továbbiakban: 4. célterület); valamint
e) kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya
kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására (a
továbbiakban: 5. célterület).
(2) Elszámolható kiadásnak minősül
a) a 3. és 4. mellékletben szereplő kiadás;
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31. §-ában
meghatározott egyéb elszámolható kiadás.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ad), valamint ae) alpontjában szereplő fejlesztés az épület felújítása nélkül, önállóan is
szerepelhet egy támogatási kérelemben.
(4) Az (1) bekezdés a)–e) pontjában szereplő támogatható célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy
támogatási kérelemben.

(5) Az 1. célterület alapján nem vehető igénybe támogatás:
a) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat,
csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi
létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére;
b) az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok – kivéve a köztemető fenntartása – ellátását szolgáló épületrészek,
épületek fejlesztésére;
c) az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan fejlesztésére;
d) vár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára;
e) önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére;
f) kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére,
bővítésére, amely alól kivételt képez a 3. célterület.
(6) Az 1. célterülethez kapcsolódóan az épület, építmény felújításának, bővítésének, átalakításának keretében
legfeljebb bruttó 15%-os alapterület növekedés támogatható, amennyiben az az épület, építmény
korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez kapcsolódóan szükséges.
(7) A 2. célterület alapján nem vehető igénybe támogatás:
a) kastélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztésére,
b) gyűjteményes növénykertek és történeti kertek rendbetételére,
c) hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás),
d) csatorna megtisztítására, rendbetételére, infrastrukturális fejlesztésére,
e) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat,
szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzivíz-vezetékek, tűzivíz-tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek,
vízi létesítmények, hulladékgyűjtő – a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kivételével – hulladékkezelő, egyedi
szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére.
(8) Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér
(a továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, ahol a
beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik.
3. A támogatás mértéke
3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 135/2008. (X. 18.) FVM
rendelet] alapján igénybe vett és az e rendelet alapján igénybe vehető támogatás együttes összege ügyfelenként
egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
(3) Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban
több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is
tartalmazhat.
(4) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
(5) Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a)
pontja alapján, a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható kiadás.
(6) Amennyiben a beruházás a 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke – a (4)
bekezdésben foglaltaktól eltérően – az összes elszámolható kiadás 80%-a, a hátrányos helyzetű területen
megvalósuló ilyen irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85%-a.
(7) Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény tulajdonosa
természetes személy, a (4) bekezdéstől eltérően az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke
az összes elszámolható kiadás 70%-a. Természetes személy tulajdonában álló ingatlan belső felújítása csak abban
az esetben támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen nem az adott épületben, épületrészben lakik.
(8) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra,
egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

4. Támogatás igénybevételének feltételei
4. § (1) Támogatásra jogosult ügyfél az 5. vagy 6. melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat,
települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,
továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyház, aki beruházást valósít meg
az 5. melléklet szerinti településen, vagy a 6. melléklet szerinti település külterületén;
(2) Az 6. melléklet szerinti településen működő, valamint székhellyel vagy telephellyel rendelkező ügyfél esetén
csak a település külterületén megvalósuló fejlesztés támogatható.
(3) E rendelet alapján az ügyfél székhelye vagy telephelye – önkormányzatok esetén illetékességi területe – szerint
illetékes LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme
vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS illetékességi területén valósulhat meg.
(4) Önkormányzati társulás esetében:
a) csak a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvényben meghatározott önálló jogi
személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására, és
b) a (2) bekezdés sérelme nélkül a fejlesztés csak az 5. és 6. melléklet szerinti településen valósulhat meg.
(5) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan (telek, épület, építmény) nem a támogatási kérelmet benyújtó
ügyfél kizárólagos tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének feltétele – a Vhr.-ben foglaltaktól
eltérően –az 5. és 6. melléklet szerinti településen beruházást megvalósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa
között a beruházás megvalósításáról szóló, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt megállapodás megkötése, amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult
a beruházást megvalósítani, és az ingatlanon az ingatlan tulajdonosa az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az
egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.
(8) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a
kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését
követően állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel műszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét,
f) az ajánlattevő cégszerű aláírását, valamint
g) az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének dátumát.
(9) Elektronikus árajánlat esetén a (8) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az
árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a
többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét,
illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.
(10) Amennyiben az árajánlat a (8)–(9) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem
felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.
5. §(2) A támogatási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok,
e) a fejlesztés előtti állapotra, az 1. célterület esetében az épület, építmény fejlesztés előtti funkciójára vonatkozó
adatok,
f) a tervezett fejlesztésre, az 1. célterület esetében az épület, építmény fejlesztés utáni funkciójára vonatkozó
adatok,
g) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,
h) az ügyfél cégszerű aláírása.

6. § (1) A támogatási kérelemhez csatolni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti
példányban, a további dokumentumok tekintetében – eltérő rendelkezés hiányában – egyszerű másolatban
a) nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági
kivonatot;
b) önkormányzat vagy önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy
társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a
fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;
c) az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső
egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb
szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás
koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított
tisztségviselő állít ki;
d) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli
elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási
térképmásolatot;
e) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;
f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás
összege 5 000 000 forint alatti;
g) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően, az 5 000 000 forintot vagy azt meghaladó
kérelmezett támogatási összeg felett, pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat tartalmazó
működtetési és fenntarthatósági tervet;
h) a 4. § (5) bekezdésében foglalt megállapodás teljes bizonyító erejű okiratát;
i) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén a műszaki leírást;
j) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti dokumentumokat;
k) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az
ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az
üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
l) a kiadásokat célterületenként, létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében
meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat;
m) eszközbeszerzés esetén az árajánlatos tételek feltüntetésére rendszeresített formanyomtatványt.
(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően mellékelni kell, eltérő
rendelkezés hiányában egyszerű másolatban:
a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati
formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési-műszaki
dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás
előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket);
b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési
tevékenység nem építési engedélyköteles, és
bb) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési
tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint
a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;
bc) a 4. célterületre irányuló fejlesztés esetében mellékelni kell a helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési tervét
és műszaki leírást;
bd) az 5. célterületre irányuló fejlesztés esetében mellékelni kell a helyszínrajzba illesztett sportpálya elrendezési
tervét és műszaki leírást.
(3) Ha az ügyfél az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva
álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye és amennyiben annak a
Törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül.

EMVA III. tengely mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.)
VM rendelet alapján támogatási kérelmet postai úton 2012. június 1. és június 30. között lehet benyújtani a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezeti irodájához. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez
összesen 10 darab támogatási kérelem érkezett be.
A beérkezett támogatási kérelmekhez kapcsolódó hiánypótlások kiküldését a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Munkaszervezete határidővel teljesítette. A beérkezett hiánypótlások feldolgozása megtörtént.
A támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének
közreműködése mellett végezte. A beérkezett 10 db támogatási kérelemből 3 db került elutasításra.
A munkaszervezet részéről a támogatási kérelmek tartalmi értékelése, pontozása 2012. szeptember 17-ig lezajlott.
Jelenleg az MVH Veszprém Megyei Kirendeltség munkatársai által zajlik az értékelt támogatási kérelmek „B”
ügyintézése. Az MVH regionális és központi ellenőrzéseit követően kerülnek a támogatási kérelmek az Irányító
Hatósághoz, ezt követi a támogatási kérelmek rangsorba állítása, az Egyesület elnöksége dönt a támogatáshoz
szükséges minimum ponthatárról, majd a rangsorolt támogatási kérelmek ismét az Irányító Hatósághoz kerülnek
jóváhagyásra. Csak az Irányító Hatóság jóváhagyását követően kerülhetnek a támogatási igénynek helyt adó vagy
részben helyt adó határozatok generálásra (várható határideje 2012. december 15).
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a felülvizsgálat időszakában a befogadó nyilatkozatok visszavonására, egyes
pályázatok elutasításra illetve a rangsorállítás során egyes pályázatok forráshiány miatt elutasításra kerülhetnek.

Megjelentek az új 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.

Megvalósult térségi fejlesztések
Projektlátogatáson voltunk az Adony szőlőhegyen
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezete 2012. október 10-én meghívást kapott a Dunamenti
Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő
Egyesület
Szent Orbán
Borrendtől
az elkészült projektjük
megtekintésére. Králl István, nagymester vezetésével megtekintettük
az Adony szőlőhegyi Kápolna-sor bejáratának és a kápolnához vezető lépcsősornak felújítását. A Duna-menti Szent
Orbán ABorrend
Adony Egyesület
az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
munkaszervezet
irodájának
címe: 2458
Kulcs, Rákóczi
u. 139. Alap által társfinanszírozott LEADER
pályázaton nyert el mintegy 5 400 000 Ft támogatást.
Telefon: 25/252-752
A 200 éves Szent Orbán kápolna Adony település szempontjából kulturális és történelmi értéket képvisel,
Fax: 25/252-752
hagyományőrző
egyesületek vesznek részt a borrend által szervezett programokon, ünnepségen. A terület
adottságait
alkalmas arra, hogy a térség egyik kiemelkedő turisztikai látványossága legyen a
info@mezofoldihid.hu
Email:kihasználva
kápolnájával, a támfalról elénk táruló kilátásával a 76 ha -os Szőlőhegyre és a közel 1000 -1200 borospincékre és
présházakra, ami a maga nemében egyedülálló nem csak kistérségi, de talán országos szinten is.
A munkaszervezet ügyfélfogadása előzetes bejelentkezéssel a 25/252-752 vagy a 20/252A pályázat segítségével megvalósításra került a kápolnához vezető lépcső és az azt körülvevő támfal. Így a jövőben
7020
telefonszámon.
megrendezésre
kerülő
események most már megfelelő, biztonságos, idilli környezetben valósulhatnak meg, úgymint
a hagyományos szent Orbán nap, az Új Bor ünnep - Hálaadás, a kistérségi borversenyek, megyei borász- halászvadász találkozó, valamint az ide érkező testvérvárosi delegáció tagjai is egy szépen rendezett, igényesen kialakított
létesítmény képét viheti haza emlékeibe.
Kulcs, 2012. február 27.
A tervek között szerepel, hogy a projekt tárgyát képező támfalon a helyi amatőr festők által készített alkotások
mutatják majd be a szőlő termelés és a borkészítés egyes fázisait. A fentiekkel megteremthető egy olyan természeti
látnivaló, amely a várost élhetőbbé, vonzóbbá teszi, jobb közérzetet és életkörülményeket biztosít a lakosoknak

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, 2012. október 31.

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

email:info@mezofoldihid.hu
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