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HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 

SIKERES A LEADER PROGRAM A VELENCEI-TÓNÁL  ! 

A 2011. decemberében beadott 47 LEADER pályázatból, az első hét nyertes már ebben a hónapban 
megkezdheti pályázata megvalósítását, . A Velencei-tó LEADER HACS területén 83 millió forint 
fejlesztési forrásra, 8 célterületre pályázhattak  civilek, vállalkozó, önkormányzatok. A benyújtott 
pályázatok értékelése, bírálata folyamatos, a beadott kérelmek nagy része megfelel a pályázati 
feltételeknek, április végéig minden pályázó értesítést kap remélhetőleg a kedvező hírről. A 
hivatalos  eredményeket Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján teszik közzé. 

Civilek a Négy Évszakos turizmusért 

A Velencei-tó egyedi turisztikai népszerűsítését vállalta hét tókörnyéki civil szervezet a LEADER 
programban. A pákozdi Katonai Emlékpark magyarországi egyedülálló technológiával  légifotó térkép 
elkészítését tervezi, amellyel Világrekordot szeretne felállítani. A sukorói Sportbarátok a szabadidő 
egészséges formáit népszerűsítik, a Velencei-tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. innovatív  ötlete a 
Velencei-tó és a Velencei hegység természeti értékeit bemutató Képes Kishatározó. A Velencei-tó 
Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület újabb hiánypótló kiadvánnyal jelenik meg, most az egészen 
kicsikhez szóló   Velencei-tó kifestő könyvvel  szeretné megismertetni a térség állatvilágát, növényeit, 
nevezeteségeit, a fiataloknak pedig Tini útikalauz segít felfedezni a Velencei-tó környékének izgalmas 
lehetőségeit. 

2010-ben LEADER forrásból 48 pályázó nyert 116 millió forintot, ezek a fejlesztések már 90%-
ban megvalósultak. A nyertes pályázatok közös célja a   Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában –ban  
megfogalmazott jövőkép elérése, miszerint a Velencei-tó környéki települések egyik kitörési pontja az 
egyedi természeti és turisztikai értékekkel rendelkező terület idegenforgalmának fejlesztése, az új és 
a meglévő szolgáltatások bővítése, azok színvonalának növelése, új attrakciók és innovatív 
beruházások megvalósítása.  

 

LEADER pályázati forrsából épült a szunyogszigeti pihenő, és a ritkaságnak számító Szunyogkalauz. 
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VELENCEI-TÓ LEADER HACS 2011- 2012  LEADER TK 2 EREDMÉNYEI, FORRÁSFELHASZNÁLÁS 

Célterület 
azonosító Jogcím neve 

Beadott 
pályázat/ 

db 

Nyertes 
pályázat/ 

db 

Rendelkezésre 
álló forrás/ Ft 

Felhasznált 
forrás/ Ft 

1020401 
Közösségi célú 

fejlesztés 

 

8 

 

7 

 

5 500 000 

 

5 798 600 

1020289 
Közösségi célú 

fejlesztés/ komplex 

 

1 

 

1 

 

6 000 000 

 

6 000 000 

1020296 
Vállalkozási alapú 

fejlesztés 

 

7 

 

5 

 

20 000 000 

 

16 480 610 

1020364 Rendezvény 
 

11 

 

8 

 

2 500 000 

 

1 989 200 

1020371 Tanulmányok 
 

1 

 

1 

 

1 000 000 

 

800 000 

1020388 
Vállalkozási alapú 

fejlesztés 

 

8 

 

4 

 

19 000 000 

 

14 429 104 

1025932 
Közösségi célú 

fejlesztés 

 

10 

 

10 

 

19 000 000 

 

21 790 291 

1020234 
Közösségi célú 

fejlesztés/komplex 

 

1 

 

1 

 

6 000 000 

 

6 000 000 

1020 418 

 

Közösségi célú 
fejlesztés 

 

0 

 

0 

 

4 000 000 

 

0 

összesen 
 

 

47 

 

37 

 

83 000 000 

 

73 287 804 

Forrás: Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület : 2012-04-18 

A NYERTESEK  2012-MÁJUS ELSEJÉIG POSTÁN MEGKAPJÁK A NYERTES TÁMOGATÁSI 

HATÁROZATOT, 2012. MÁJUS 31.-IG KIFIZETÉSI KÉRELMET IS MÁR BENYÚJTHATNAK ! 
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2012-BEN MÉG ÖT PÁLYÁZATI KÖR  

A célok közös elérésére 2012-ben még öt pályázati körben lesz lehetőség, júniusban, 
szeptemberben, novemberben lehet újabb pályázatokat beadni, a Velencei-tó LEADER HACS 
rendelkezésére álló 200 milliós fejlesztési forrásokra. Civil szerveztek, vállalkozások, Önkormányzatok 
indíthatnak el új projekteket annak érdekében, hogy a Velencei-tó térsége a kijelölt fejlődési úton 
tovább haladhasson. 

Rövidesen beadható: 

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 

LEADER újabb beadás: 2012. november 

 

FELHÍVÁS FOTÓPÁLYÁZATRA ! 

Nemzetközi fotópályázat a vidéki életről 

A VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET RÉSZT VESZ A  „ NEMZETKÖZI 
FOTÓPÁLYÁZAT A VIDÉKI ÉLETRŐL „ PÁLYÁZATBAN 

Várjuk minden  profi és amatőr fotós anyagát amely a Velencei-tó és térségét (Gárdony-
Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu ) mutatja be A vidéki 

Európa képei („Images of Rural Europe”) Velencei-tó címmel  

Beadási határidő: 2012 május 3. 

Feltételek: 3 db fotó adható be kategóriánként 

CD-én kérjük, kategória, kép címe, fotó készítője, elérhetőségek: feltüntetve -mellékelve, 
a fotókról maximum 1-1db A/4 méretű papírnyomatot is kérünk 
beadási cím: postán vagy személyesen 

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 
2481. Velence, Balatoni út 65. 

http://www.mvh.gov.hu/�
http://www.mvh.gov.hu/�
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e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu 
Telefonszám: 06-22-470-212, www.velenceitoleader.eu 

A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Döntéshozó Testülete választja ki a beküldött 
pályázatokból a kategóriánként 3 db fotót amelyet a LEADER HACS pályázatként  feltölt az Európai 

Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) pályázatára  

A győztes fotókat kiállítják az Európai Bizottság központjánál, a brüsszeli Berlaymont épületnél 2012. 
június 22. és július 10. között. Emellett a nyertes fotósokat és a HACS-okat meghívják a 2012. június 
27-i díjátadó ünnepségre, ahol jelen lesz Dacian Cioloş, a Bizottság mezőgazdaságért és 
vidékfejlesztésért biztosa is. Ezt követően a fotókat egy európai vándorkiállításon mutatják be, és egy 
keménykötésű kiadványban is megjelentetik még ebben az évben. 

Kategóriák: http://www.ruralimages.eu/gallery 

 

NYERTES PÁLYÁZÓKNAK ! 

A KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Tájékoztatjuk Tisztelt nyertes pályázóinkat, hogy 2012. február 1-jével megnyílt az újabb 
elszámolási időszak. Ez az időszak 2012. május 31.-ig tart. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) 19/2012. (I. 20.) számú közleménye rendelkezik az EMVA-LEADER támogatások 
kifizetésének igényléséről. Az adott jogcím vonatkozásában a pályázatnak helyt adó, vagy részben 
helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2012. február 1. és május 31. között 
nyújthatják be a kifizetési kérelmet. 

Az MVH felhívja a pályázók figyelmét a kapcsolódó rendeletek alapos áttanulmányozására, - 
tekintettel az esetleges jogszabály módosításokra (különösen a 2011. december 22-én hatályba 

lépett Vhr. módosításra - 124/2011. (XII. 21.) VM rendeletre). Az MVH közlemény csak kivonatosan 
tartalmazza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket. 

 

2009-es LEADER pályázóknak a beadás dátuma legkésőbb 2012-május-18. 
 
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, a közlemény mellékletét képező 
formanyomtatványokon  lehet benyújtani. A kifizetési kérelmet legkorábban 2012. február 1-jén, 
legkésőbb 2012. május 31-én lehet postára adni.  
A benyújtás helye a 2011. évben pályázó ügyfelek esetében az ügyfél lakóhelye vagy székhelye 
szerinti MVH regionális illetékességű kirendeltsége, a korábban pályázók esetében az illetékes 
LEADER HACS munkaszervezeti irodája. Postai benyújtás esetén a benyújtás napja a borítékon 
szereplő postai bélyegző dátuma. 
 

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

A KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA 2012-BEN  

aa) február 1.-május 31., valamint 

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

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu�
http://www.velenceitoleader.eu/�
http://www.mvh.gov.hu/�
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Velencei-tavi Hal-, Vad-, Pálinka- és Borfesztivál 2012 Agárd 
 

2012. április 28. /szombat/ - 2012. május 1. /kedd/    

részletes program: www.visitvelenceito.hu 

A Hal-, Vad-, Bor- 
és Pálinka 

Fesztivál 0. napján 
nyit a Gárdonyi 

Rönkvár 
 

Április 27-én megnyílik 
a Gárdonyi Emlékház 
mellett 
megépült Rönkvár, amely 
 kalandokra és közös 
élményekre csábítja az 
óvodás és iskoláskorú 
gyerekeket és fiatalokat. 
17.00 Várvédő csatára 
toborzó.  
18.00   Megnyitó 
ceremónia a Gárdonyi 
Várközpontban  
18.10  Hadnagyoknak 
tanúság   
18.40  Várvédő csata, a 
vár megvédése.  
18.50     A Magyar Királyi 
Kardforgatók Rendje –
19.20   Íjászat, kardvívás, 
harctechnikák tanulása a 
harcosoktól, 
20.30 Tűzzsonglőrök 
bemutatója  

 

 
Velencei-tavi Hal-, Vad-, Pálinka- és Borfesztivál 2012 Agárd. Az esemény egyedülálló a fesztiválok 
palettáján, hiszen egyszerre négy témát ölel fel és rendkívül téma-gazdag kulturális-, zenei-, és sport-
program kínálatot nyújt.  www.visitvelenceito.hu  A szervezők a Velencei-tó térségében a témákhoz 
kapcsolódóan változatos és bőséges kínálatot tudnak bemutatni: a Velencei-tó gazdag 
halállományára, a környék vadvilágára, a remek eredményeket elérő bor-pincészetekre és a világhírű 
Agárdi Pálinkára. 

 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-velencei-tavi-hal-vad-palinka-es-borfesztival-agard.html�
http://www.visitvelenceito.hu/�
http://www.visitvelenceito.hu/�
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Biotár - Országos Öko Expo és Bio Fesztivál , Gárdonyban  

Biotár - Országos Öko Expo és Bio Fesztivál. Az idei évben ötödik alkalommal kerül megrendezésre a 
tudatos kiállítók és látogatók fesztiválja Gárdonyban a  Sportbeachen.  Ökotermékek, biotermékek, 
alternatív energiaforrások, környezetbarát építési technológiák bemutatója és vására.  
A rendezvény célja, hogy mind szélesebb kör figyelmét hívhassák fel a környezet- és egészségtudatos 
szemléletmód fontosságára, valamint, hogy bemutassák azokat a lehetőségeket, eszközöket, amivel a 
hétköznapi emberek is nagyon sokat tehetnek környezetükért, egészségükért. 

A rendezvény három napja alatt a család minden tagját érdekes programokkal, bemutatókkal várják! 

A környezet- és egészségtudatosság témakörében közérthető előadások, gyakorlati bemutatók várják 
a fenntarthatóság eltökélt híveit és a lelkes érdeklődőket. Interaktív családi programok, 
gyermekműsorok, kreatív foglalkozások, zöld technológiák bemutatója, bio termékek vására vár 
minden kedves Érdeklődőt! (Forrás: Biotár Fesztivál oldala) 

Időpont, nyitva tartás: 2012. június 8. /péntek/ - 2012. június 10. /vasárnap/ 

Elérhetőségek:  

Helyi Termelők jelentkezését, bemutatkozását 
várjuk: 

Tel: 06-22/355-044 
E-mail:sportbeach@sportbeach.hu 

Web: www.sportbeach.hu  

Biotár - Országos Öko Expo és Bio Fesztivál, 2012. Gárdony 

 
 

 

   
 
GRATULÁLUNK!   
 
A Vidékfejlesztési Miniszter a 2011-2012-ben, Magyarországon megvalósuló, a magyar 
borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő ún. „helyi kisprojektek”.... Agrármarketing 
Centrum pályázatán  a Bál-Na Produkció Kft. - XXIX Orbán nap – Velence 2012 projekt támogatást 
nyert a Velencei-tavi borászatok népszerűsítésének elősegítésére.  
A cél, hogy a helyi boros gazdág együttműködésben népszerűsíthessék a térség jó minőségű borait. 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-oko-expo-biofesztival-sport-beach-gardony.html�
mailto:sportbeach@sportbeach.hu�
http://www.sportbeach.hu/�
http://www.programturizmus.hu/tdestination-orszagos-oko-expo-biofesztival-sport-beach-gardony.html�
http://www.amc.hu/content/videkfejlesztesi-miniszter-hatarozatai-2011-2012-ben-magyarorszagon-megvalosulo-magyar-bork-0�
http://www.amc.hu/content/videkfejlesztesi-miniszter-hatarozatai-2011-2012-ben-magyarorszagon-megvalosulo-magyar-bork-0�

	Felhívás fotópályázatra !
	Nemzetközi fotópályázat a vidéki életről
	A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület részt vesz a  „ Nemzetközi fotópályázat a vidéki életről „ pályázatban
	Várjuk minden  profi és amatőr fotós anyagát amely a Velencei-tó és térségét (Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu ) mutatja be A vidéki Európa képei („Images of Rural Europe”) Velencei-tó címmel
	A Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka Fesztivál 0. napján nyit a Gárdonyi Rönkvár

