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HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

ÚJ ÉV ÚJ PÁLYÁZATOK 

2012 első félévében újra pályázhatók az UMVP III. tengely két programja, az 5000 fő alatti 
települések vállalkozásai, magánszemélyei pályázhatnak. 

EMVA turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez:  Javasoljuk, hogy döntéséhez olvassa el a 
vidékfejlesztési miniszter 44/2011. (V. 26.) VM rendelete az EMVA a turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl ( 
www.mvh.gov.hu /közlemények) felhívást. 

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz E rendelet 
alapján támogatás vehetõ igénybe 
a) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ falusi 
szálláshelyek bõvítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 
fejlesztéséhez (1. célterület),  
c) - gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minõségi szálláshelyek és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakításához, 
- már mûködõ szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, 
szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület), 
d) szálláshelyhez nem kötõdõ: 
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, 
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz, 
dc) vadászturizmushoz, 
dd) erdei turizmushoz, 
de) horgászturizmushoz, 
df) vízi turizmushoz, 
dg) borturizmushoz 
kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület). 

A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások  

A vidéki térségekben alapított új, illetve működő mikro-vállalkozások beruházásainak és 
műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása, annak érdekében, hogy a vállalkozói 
aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség fejlődjön. A program fontos eleme a régi 
munkahelyek megtartása, újak létrehozása és a gazdasági szerkezet átalakításának elősegítése.  

Javasoljuk a 2011.-évi kiírás elolvasását: www.mvh.gov.hu /közlemények 

Amit minden pályázónak fontos a pályázathoz előkészíteni: 

1, - projektötlet adatlap (benyújtás 2012-01-30-ig: info@velenceitoleader.t-online.hu,   

amely tartalmazza a támogatási öszeg igényt, a  projekt rövid leírását, helyét, 

2, - A pályázat beadásakor mellékelni kell 

http://www.mvh.gov.hu/�
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aa) az ügyfél nevére szóló építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az 
építésügyi eljárás megindításáról és 
ab) az ügyfél nevére szóló az aa) alpontban szereplõ építési engedély részeként engedélyezett 
vagy engedélyezésre benyújtott építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl 
függõen tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és 
részletrajzokat, azok méretarányos adatait, mûszaki leírást, a tervezõi névjegyzékben szereplõ 
tervezõ ellenjegyzését, 

 

LEADER 2011- ÁPRILISBAN DÖNTÉS VÁRHATÓ 

LEADER 2011- áprilisban döntés várható 

Az Egyesület munkaszervezetéhez 2011-ben az előzetes 156 projektötletből összesen 64 értékelhető 
projektjavaslat érkezett be LEADER jogcímben, 56 kapott HBB támogató nyílatkozatot. 2011-12-05-ig 
47 beadott érvényes LEADER pályázat került rögzítésre az elektronikus felületen. A pályázatok 
adminisztratív értékelése  2011-12-12-én kezdődött meg.  
A tervek szerint legkésőbb 2012 áprilisáig a LEADER HACS munkaszervezetek lezárják a döntési 
folyamatot. 
 

A beérkezett igényeket és a rendelkezésre álló forrásokat célterületenként részletezzük: 

HPME Katalógus (LEADER célterületek) 2011 - Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 

Célterület 
azonosító 1 025 932 1 020 401 1 020 364 1 020 296 1 020 234 1 020 388 1 020 289 1 020 371 

    kisértékű kisértékű   komplex   komplex   

Jogcím 
Közösségi 

célú 
fejlesztés 

Közösség
i célú 

fejlesztés
/kis 

értékű 

Rendezvény 
/kis értékű 

Vállalkozás 
alapú 

fejlesztés 

Közösség
i célú 

fejlesztés 

Vállalkozá
s alapú 

fejlesztés 

Közösség
i célú 

fejlesztés 
Tanulmán

yok 

rendelkezé
sre álló 
forrás 

19 000 000 5 500 000 2 500 000 20 000 000 6 000 000 19 000 000 6 000 000 1 000 000 

Bepályázot
t 21 516 823 

6 532 875 2 739 200 22 506 341 5 919 300 29 989 900 5 967 750 800 000 
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A meghirdetett célterületek és a beérkezett igények ( a LEADER források 45%-t 
gazdaságfejlesztésre kötelező fordítani) 

 

 

TISZTELT LEADER PÁLYÁZÓK! 

 

Megkezdődött a LEADER pályázatok előzetes helyszíni szemléje a Velencei-tó 
Térségfejlesztő Egyesület térségében, és folyamatosan küldjük ki a hiánypótlásokat is. Utóbbi 
kapcsán felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy azonos tárgyra vonatkozóan csak egyszer 
van lehetőség hiánypótlásra, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon 
belül.  

Jelezzük, hogy a LEADER HACS munkaszervezete a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban a pályázat elbírálásához, az MVH közleményben foglaltakon túl, egyéb 
dokumentumokat is bekérhet.  

Figyelem! A kis értékű célterületekre benyújtott pályázatok esetében nincs lehetőség 
HIÁNYPÓTLÁSRA. 

LEADER  HIÁNYPÓTLÁS! 

 A hiánypótlást a határidőn belül papír alapon, a vonatkozó formanyomtatványokon kell 
visszaküldeni. A hiánypótláshoz szükséges formanyomtatványokat a 149/2011. (IX. 20.) 
MVH közlemény 11-17. melléklete tartalmazza www.mvh.gov.hu (közlemények). Kérjük, 
hogy minden esetben részletesen tájékozódjanak a kitöltési útmutatóból, de további 
információkért bizalommal kereshetik a munkaszervezetet is emailben vagy telefonon, vagy 
akár személyesen. 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011�
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011�
http://www.mvh.gov.hu/�
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KARÁCSONY-ÚJÉV 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület munkaszervezte a tagság által 
összegyűjtött  gyermek ajándékokat az úgynevezett Cipősdoboz akciót,  a velencei Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon lakói részére 
szállította ki még Karácsonyt megelőzően, hogy az ünnepekre a karácsonyfa alá kerüljenek az 
ajándékok. Reméljük örömet tudtunk okozni azoknak a gyerekeknek akik a Karácsonyt is a 
Gyermekotthonban töltötték. 

Tagjainknak ezúton is köszönjük a több korosztály számára is értékes ajándékokat. 

HELYI PROGRAMOK VELENCEI-TÓ 2012 

Az Egyesület begyűjtötte a 2012.évi  települési programokat, kérjük, hogy aki még nem 
küldte el pótolja a info@velenceitoleader.t-online.hu e-mailre. 

Ahhoz, hogy ebből híranyagot, PR anyagot tudjunk készíteni várjuk a rendezvények előtt a 
rövid összefoglalót, és a részletes programot. Együttműködésükkel így tudunk országos 
publicitást biztosítan a rendezvényeknek. 

NYERTES PÁLYÁZÓKNAK !  

A KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Minden esetben a www.mevh.gov.hu  oldalról töltse le a formanyomtatványokat, mert időközben 
változhatnak a vonatkozó rendeletek. Mindig a legutolsó verziót használja ! 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól 

24. § (1) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a helyt adó vagy részben 
helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet 
benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható 
kiadásnak. 

(2) Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a 
támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási 
idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül 
kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget 
teljesíteni. 

33 § (4) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának 
határideje és a 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos időtartam, valamint a 24. § (2) bekezdés 
szerinti határidő a 2009. december 15. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén 
egységesen 6 hónappal, az azt megelőzően benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a) 
gépbeszerzés esetén 6 hónappal, 

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu�
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b) építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik. 

A KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA 2012-BEN 

16/B. § 

a) 2012-től évente 

aa) február 1.-május 31., valamint 

ab) augusztus 1.-december 31., között lehet benyújtani. 

Az ügyfél a megvalósítási határidon belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható 
kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni (2010. december 23. előtt jogerőre 
emelkedett támogatási határozat esetén)  

2010. december 23. és 2011. március 5. között jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:  

−  A támogatott beruházáshoz kapcsolódó első kifizetési kérelem benyújtását a jogszabály már 
határidahöz köti: a támogatásban részesülő ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási 
határozat közlésétal számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan 
kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak;  

−  A támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül pedig köteles legalább a 
támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni.  

2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:  

−  A támogatásban részesülő ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat 
közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is 
elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak;  

−  Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott 
elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, illetve – a gépberuházások 
kivételével – köteles a támogatási határozat kézhezvételétal számított 24 hónapon belül legalább a 
támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50 %-ával elszámolni;  

−  Kizárólag gépberuházást tartalmazó támogatási határozat tekintetében az ügyfél annak 
kézhezvételétal számított legfeljebb 24 hónapon belül köteles teljesíteni a jóváhagyott elszámolható 
kiadások összegének legalább 80 %-át.  

Amennyiben az ügyfél a Vhr. 24. §-ban előírt határidőket nem tartja be, úgy az MVH amennyiben 
kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja -külön 
határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejileg megállapítja, hogy az 
ügyféltámogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.  

KISOKOS PÁLYÁZATOKHOZ: 

38. felmérési napló: az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési 
dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 22. §-a szerint; 

39. műszaki tartalom: a támogatással érintett egység (építmény, eszköz, szolgáltatás) azon funkciója, 
használati módja, mérete, kapacitása, amely a támogatás nyújtásának céljával összefüggésben van, 
illetve a támogatás megítélésében szerepet játszott, amennyiben az Európai Mezőgazdasági 
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Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások részletes szabályait 
megállapító rendeletek eltérően nem rendelkeznek. 

32. hiteles másolat: az okirat kiállítója által vagy közjegyző által hitelesített másolat; 

 

26. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek saját tőkéje veszteség folytán nem 
éri el a jegyzett tőke felét a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen 
veszteség több mint egynegyede a megelőző beszámoló óta eltelt időszak alatt keletkezett; 

16. építési normagyűjtemény: olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó gyűjtemény, amely az 
építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó 
referenciaárat is; 

17. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege; 

2481. Velence, Balatoni út 65.  

e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu 

Telefonszám: 06-22-470-212, www.velenceitoleader.eu 
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