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AZ  ELSŐ RANGSOR LEADER-BEN A VELENCEI-TÓNÁL! 
 

Országosan a több mint 8000 db LEADER pályázatból eddig 56 db nyertes pályázat 

kapott zöld utat a megvalósításra, ebből 7 db a Velencei-tónál valósulhat meg. 

 

Célterület azonosító: 1 020 401  Célterület megnevezése: Értékmentés, a vidéki 

életminőség javítása, fejlesztése a civil szervezeteken keresztül (kis értékű) 

Várhatóan 7 db pályázat valósulhat meg, az Irányító Hatóság jóváhagyta a célterület 

pályázatait, a rangsor állítást követően rövidesen támogatási határozatot kapnak a pályázók. 

A nyertes támogatási határozatokat az irányító hatóság engedélyét követően a velencei-tó 

Térségfejlesztő Egyesület várhatóan két héten belül postázza. 

 

LEADER PÁLYÁZATOK 2012 

Ezúton tájékoztatjuk a 76/2011 VM rendelet alapján 2011. év végén LEADER 

pályázatot benyújtott ügyfeleinket, hogy a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú 

Egyesület munkaszervezete befejezte a LEADER  pályázatok adminisztratív 

feldolgozását és értékelését a VM Irányító Hatóság által kitűzött 2012. március 8-i 

határidőre. 
Befogadó és/vagy elutasító végzéseiket ügyfeleink már kézhez vehették illetve a következő 

napokban kapják meg. 

A pályázati folyamat következő állomása  a veszprémi MVH, majd a budapesti MVH, és  az 

Irányító hatóság ahol a szükséges jogszabályi előírások alapján átvizsgálják a beadott 

pályázatokat, remélhetőleg április végén a nyertesek kézhez vehetik a támogatási 

határozatokat. 

Az MVH mai napon adott tájékoztatása alapján április 26.-ig minden LEADER 

pályázat bírálata megtörténik. 

A Velencei-tó LEADER közösség területén a LEADER 2. fordulójában a Helyi 

Bíráló Bizottság által előzetesen támogatott  64 db projektjavaslatból összesen 47 db 

LEADER pályázat került kidolgozásra, és benyújtásra a  Velencei-tó Térségfejlesztő 

Egyesülethez  a 2011.12.05-i határidőig. A LEADER fejlesztések támogatására a 2011. évben 

összesen 83 000 000.- Ft áll a közösség rendelkezésére. A pályázatok ügyintézése 

folymatos. A támogatási rangsorokat az ügyintézés lezárását követően a Döntéshozó Testület 

hagyja jóvá, mely a hatékony forrásfelhasználás érdekében dönthet a rendelkezésre álló 

források célterületenkénti átcsoportosításáról, a beérkezett támogatási igénynek 

megfelelően.A beérkezett támogatási igény: 103 888 751.-Ft. 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület LEADER pályázatok feldolgozási 
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Elutasítások : 

A gyorsabb ügyíntézés érdekében az MVH a jogszabályi környezetet folyamatosan átalakítja, 

így a pályázóknak sok esetben a beadott pályázatok a pályázó pontatlansága miatt egészen 

apró hiba miatt kerülnek elutasításra. 

A vállakozóknál alapjogosultság vizsgálatánál a nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat, 

amelyet a jegyzet tőke- arányában vizsgálnak, azonnal elutasítja a rendszer. 

Főbb hiánypótlási okok az alábbiak voltak: 

-  A főlapon nem az értékeléshez kötődő, az adott célterülettől függő adatok 

kerültek megadásra 

-  Legtöbb esetben az árajánlatok nem feleltek meg a 76/2011. (VII. 29.) VM 

rendelet 4.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltaknak, úgymint a tartalmi 

követelményeknek valamint azon követelménynek sem, hogy az árajánlattevő a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett tevékenysége tekintetében adhat 

árajánlatot, (ezt a kifizetési kérelmek beadásánál is vizsgálják !!!) 

-  Az ügyfelek nem csatolták, vagy nem megfelelő formanyomtatványon 

csatolták a HACS által bekért kötelező mellékleteket, 

- A pénzügyi terv nem volt megfelelő, 

-  Az adott részletre vonatkozó tulajdoni lap másolata nem 30 napnál nem 

régebbi volt, a tulajdonosi hozzájáruló nem került csatolásra vagy nem volt megfelelő, 

-  Az ügyfelek nem csatolták, vagy nem megfelelően csatolták a 

tervdokumentációt, műszaki leírást építési beruházás esetén.  

- Lejárt 30 napnál régebbi igazolások, a hosszabbított beadási határidő miatt  

- A kisértékű pályázatoknál, mint az a rendeletben is szerepelt, nem volt lehetőség 

hiánypótlásra, így aki nem csatolt dokumentumot, vagy nem a jogszabálynak 

megfelelőt csatolt, azt sajnos el kellett utasítani. Azoknál a kérelmeknél, ahol 

valamilyen ellentmondás szerepelt a pályázatban, adategyeztetés keretében volt 

lehetőség ezek feloldására. 

- Építési beruházások esetén, főként vállalkozási és közösségi célterületeknél 

kisértékű és nagy értékű pályázatok esetében előzetes helyszíni szemlékre is 

szükség volt.  

Fellebbezések benyújtásához segítséget nyújt az Egyesület munkaszervezete. 

 

2012.FEBRUÁR 01-MÁJUS 31IG LEHET BENYÚJTANI A KIFIZETÉSI KÉRELMEKET! 

2012.01.01-TŐL A MÓDOSÍTOTT 23/2007.(IV.17.) FVM RENDELET VAN ÉRVÉNYBEN! 

2011. december 22-én módosult az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr). A 

változások főként a beruházási támogatásokat érintik.  

http://www.utiro.hu/hirek/2012februar-01-majus-31ig-lehet-benyujtani-a-kifizetesi-kerelmeket
http://www.utiro.hu/hirek/20120101-tol-a-modositott-23-2007iv17-fvm-rendelet-van-ervenyben
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A jogszabályváltozásra tekintettel felhívjuk a figyelmet a Vhr. és a vonatkozó MVH 

Közlemények, valamint a kitöltési útmutatók alapos tanulmányozására a támogatási és 

kifizetési kérelmek benyújtása előtt. 

Kifizetési kérelmek benyújtásához áprilisban Fórumot tartunk, de a munkaszervezet 

előzetes időpont egyeztetés alapján minden kifizetési kérelmet benyújtónak szakmai 

segítséget nyújt. 

 

3,8 MILLIÁRD FORINT VIDÉKI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSRE ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉSRE  

 
Megalakultak az MNVH Tanácsának szakosztályai. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

(MNVH) szakosztályaiban azok a csoportok, szervezetek, szereplők dolgozhatnak együtt, 

akik a vidéki élet adott területén a legtájékozottabbak, legtapasztaltabbak, leginkább 

érdekeltek - hangsúlyozta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár csütörtökön, 

az MNVH tanácsának második ülésén, Lakitelken. Az államtitkár hozzátette: a minisztérium a 

Tanács és a szakosztályok véleményére is számít a Közös Agrárpolitika reformjával 

kapcsolatban, és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer kialakításakor is a vidék 

szereplőinek javaslataira kíván támaszkodni. 

ÁLLAMI KITÜNTETÉST KAPOTT VÉRTES TIBOR FŐZŐMESTER 

Vértes Tibor főzőmester kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyar Ezüst 

Érdemkereszt kitüntetést vett át ma Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől. Vértes 

az egyik alapító-tulajdonosa az Agárdi Pálinkafőzdének.  

A Vidékfejlesztési Minisztériumban átadott, Schmitt Pál köztársasági elnök által 

adományozott kitüntetést Vértes Tibor a pálinka minősége és fogyasztási kultúrája iránti 

elkötelezettségével érdemelte ki. Ő az első pálinka főzőmester Magyarországon, aki ebben a 

megtiszteltetésben részesült.  
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A magyar és nemzetközi szakma élvonalába tartozó Vértes Tibor pályájának és 

elhivatottságának köszönhetően a 2000-es évek elején, a közönség számára új tartalommal 

kezdte elfogadtatni a minőségi pálinka készítését és fogyasztási kultúráját. "A főzdénkben 

készülő pálinkák iránti kereslet, valamint hazai és külföldi sikereink megerősítettek hitemben, 

hogy jó úton járok, hiszen a pálinka megítélése, valós értéke nagy mértékben nőtt és továbbra 

is felfelé ível. Megjelent az az értő és igényes közönség, amely a minőség mellett voksol és a 

szakma is merőben átalakult. Megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország mezőgazdasági 

és társadalmi vezetői is elismerik munkámat." - mondta a főzőmester az ünnepségen. 

 Tevékenységét számos szakmai elismerés is bizonyítja, amelyek közül kiemelkedik a 

pálinkák és párlatok nemzetközi megméretése, a Destillata, ahol 2009-ben 15 országból több 

mint 180 résztvevő cég mintegy 1 500 termékéből az általa képviselt Agárdi Pálinkafőzdét 

választották az "Év pálinkafőzdéjévé", Vértes Tibort pedig az "Év főzőmesterévé". 

 

Az elmúlt tíz évben a pálinka azon kevés hagyományos magyar termék közé tartozik, amely 

hatalmas minőségi fejlődésen ment keresztül, és mind a hazai piacon, mind nemzetközileg 

óriási elismerést vívott ki magának. Ebben a folyamatban Vértes Tibornak a minőség iránti 

kompromisszummentes elkötelezettségével a szakmai közönség iránti nyitott, segítőkész 

hozzáállásával elévülhetetlen érdemei vannak.  

Nőni fog a Leader-közösségek szerepe 
 

FIDESZ.HU > Hírek  

 

 

A Leader-közösségek szerepe a jövőben nem csökkenni, hanem nőni fog - mondta V. 

Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára 

szerdán Alcsútdobozon, a Völgy Vidék Közösség helyi termék konferenciáján. 

Létrehozva: 2012. március 28., 16:15 

Úgy vélte, 2014-2020 között lehetővé válik majd, hogy agrár- és vidékfejlesztési források 

mellett más strukturális alapok felosztását is „Leader-szerűen” végezzék a helyi 

akciócsoportok. Kiemelte: a helyi közösségek határozták meg a helyi vidékfejlesztési 

stratégiákat és ők döntöttek arról, milyen célterületekre lehessen pályázni. „Ez az önállóságuk 

továbbra is megmarad” – tette hozzá. Az államtitkár szólt arról is, hogy a minisztérium 2010 

óta igyekezett a helyi termelőket megerősíteni, a helyi piacokat fellendíteni. Példaként 

említette a kistermelőkről alkotott minisztériumi rendeletet, a falusi vendégasztalra vonatkozó 

rendelkezést, a közétkeztetés kiemelését a közbeszerzési törvény hatálya alól, valamint a házi 

pálinkafőzést lehetővé tévő rendelkezést és a bérfőzésnél a jövedéki adó eltörlését.     

 

V. Németh Zsolt az MTI érdeklődésére elmondta, a jogi környezet megváltoztatása mellett 

pályázatokkal is segíteni kívánják a helyi termelőket. A falumegújítás keretében helyi piacok 

létesítésére lehet pályázatot benyújtani. Mint az államtitkár fogalmazott, „szeretnénk, ha a 

szökőkutas faluszépítések helyett gazdaságfejlesztést ösztönző piacfejlesztések lennének a 

kistelepüléseken”. Elmondta: a tavasz folyamán nyílik meg az élelmiszeripari termékek 

értéknövelését segítő pályázat, amellyel kisebb tej- és húsfeldolgozó üzemek, mobil 

vágópontok létrehozását kívánják támogatni. Április végétől lehet pályázatot benyújtani a 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnál helyi termék konferenciák szervezésére, filmek, 

népszerűsítő kiadványok készítésére. Az elnyerhető 2-3 millió forintos támogatások 

előfeltétele, hogy a pályázni szándékozók regisztráljanak az MNVH-nál. 
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VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET AZ ALCSÚTDOBOZI HELYI TERMÉK 

KONFERENCIÁN  

2012.márius 28.-án éltünk az alkalommal és bemutattuk a   térség helyi termelőit és a Velencei-tó 

értékeit a „  Helyi termék, helyi piac a VölgyVidéken”  című konferencián  és fórumon 

Alcsútdobozon. 

A konferencia legfőbb témái :  

Nemzeti Vidékstratégia – Darányi Ignác Terv 

V. Németh Zsolt államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium 

Kistermelők, termelői piacok - Jogszabályok a gyakorlatban 

Szabadkai Andrea elnökségi tag, MNVH 

Vidéki kistermelők a városi piacokon 

Konrád Istvánné elnök, Magyar Piac Szövetkezet 

Legjobb gyakorlatok 

  

Pálfi János az Egyesület alelnöke meghívta térségünkbe Konrád Istvánnét, Magyar Piac Szövetkezet 

elnökét, hogy látogasson el hozzánk,  közös együttműködések jövőbeni kialakítása érdekében.  

Ujhelyi Imre-díjjal ismerte el Konrád Istvánné tevékenységét Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszter március 15-e alkalmából. A Bicske melletti kistelepülésen, Óbarkon régóta gazdálkodó 

Konrádné maga is gazdasszonynak titulálja magát, s úgy véli, akit így neveznek, büszkén viselheti e 

nevet, vagy inkább elhivatottságot. A nagy gazdaságok és a multinacionális áruházláncok kínálatával 

és logisztikájával nemigen versenyképes egy falusi kistermelő, de szerinte helye van a házi- és 

kiskertekben megtermő zöldségnek, gyümölcsnek a közeli piacokon, a helyi iskolában, óvodában, a 

közétkeztetésben. Nem kis tétel ez sem, véli, s a fogyasztó személyes választása tarthatja életben a 

termelőket, s azt a szemléletet, amely visszanyúlik a gyökerekhez.  A Magyar Piac Szövetkezet 

Karcagon alakult, azóta csatlakoztak hozzá önkormányzatok, vállalkozók, magánemberek, mert az 

összefogás elengedhetetlen, ezt hangoztatja a gazdasszony. Igaz, az eladókhoz vevők is 

szükségesek, mindannyiunkon múlik, hogy az ős- és kistermelők portékái elkeljenek, betérjünk a 

piacra, a hazait válasszuk, ha van választási lehetőségünk. A nagyáruházak akkor sem maradnak 

hoppon, de sok élelmiszer kerülhet ki a mostanra elgazosodott kertekből.  Az őstermelők 40  

kilométeres körzeten belül, vagy otthon, a maguk falujában, a szomszédos kisvárosban a kevés 

termésüket is nyereséggel értékesíthetik, mert nincsenek nagy költségeik. A szabályok lehetővé teszik 

a közvetlen eladást, s nagyon egyszerű a minőségbiztosításuk - teszi hozzá a varázsszót: maga a 

gazda, a termelő a biztosíték! 

 (FMH) 

Képek a konferenciáról: 

 A Velencei-tó Helyi termék kosara 
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V.Németh Zsolt Vidékfejlesztési Minisztérium Államtitkára  kötetlen beszégetést folytatott a 

termelőkkel, kézművesekkel, és a LEADER Egyesületekkel 

Pálfi János és Konrád Istvánné a Magyar Piac Szövetkezet elért eredményeiről beszélgettek 

   

Az Alkot6tok Egyesület  termékei minden bemutatón sikert aratnak, most a Velencei-tó buzogány 

mint újdonság külön elismerést kapott. 

MÁJUSBAN ÚJ PÁLYÁZATOK INDULNAK 

2012 első májusban 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 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 

http://www.mvh.gov.hu/
http://www.mvh.gov.hu/

