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Turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati aktualitások 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján 2013. november 25. és 2014. január 15. közötti benyújtási 
időszakban a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület munkaszervezeti irodájához összesen 10 db 
támogatási kérelem került benyújtásra. 

A támogatási kérelmek feldolgozását Egyesületünk munkaszervezete az MVH régiós kirendeltségének 
közreműködése mellett végezte. A beérkezett 10 db támogatási kérelemből 6 db került elutasításra. 

A munkaszervezet a támogatási kérelmek feldolgozását az alapjog vizsgálatával kezdte, ezt követte  az A1-
es ügyintézés, mely magában foglalta a pályázatok általános adatainak és az elszámolni kívánt kiadásoknak 
az ellenőrzését, valamint annak a megállapítását, hogy a kérelem megfelel e a jogszabályban foglalt 
feltételeknek. Előzetes helyszíni szemlére 5 esetben került sor. Az előzetes szemléket a munkaszervezet 
munkatársai a felújítás jellegű, korszerűsítést, bővítést tartalmazó beruházásoknál végzik majd el. Az 
előzetes szemle célja a kiinduló állapot rögzítése fotódokumentáción és jegyzőkönyvön keresztül. Továbbá 
az ellenőrnek meg kell bizonyosodni arról, hogy a beruházás nem megkezdett, mivel ebben az esetben a 
kérelem nem támogatható.  

A munkaszervezet részéről a támogatási kérelmek tartalmi értékelése, pontozása 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. 
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                                        Projektgyűjtés a 2014-2020-as EU programidőszakhoz kapcsolódóan 

 

 

A Fejér Megyei Önkormányzat a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatai ellátása érdekében 
összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési önkormányzatok, a megyei 
jogú városok önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit. 

Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 projekt (Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében) keretében a 
megyei önkormányzat által kötelezően ellátandó tevékenységek közé tartozik a megye területén 
megvalósítandó, uniós forrásból finanszírozandó projektek generálása. A megyei önkormányzat és a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között létrejött megbízási szerződés értelmében a 2014-2020-as 
időszakban megvalósítandó projektek összegyűjtésében Ügynökség meghatározó szerepet vállal. 

 

Kérjük, hogy projektjavaslatainak beküldésével támogassa a 2014-2020-as Operatív Programok, illetve a 
hozzájuk kapcsolódó pályázati felhívások előkészítését! 

A kitöltéssel kapcsolatos további információk és dokumentumok elérhetőek a www.mezofoldihid.hu „Hírek” 
menüpontban valamint az alábbi linken: 

http://www.kdrfu.hu/hu/hirek/2014/03/03/projektgyujtes-2014-2020-fejer-megye 

 

 

 

A 2014-2020-as Operatív Programok, illetve hozzá kapcsolódó pályázati 
felhívások megfelelő előkészítéséhez nélkülözhetetlen a megalapozott és a jól 
előkészített projektek, projektötletek pontos beazonosítása. 
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Az Európai LEADER Szövetség a Vidékfejlesztésért (ELARD) – amelynek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat IV. 
Szakosztálya is tagja – felmérést készített arról, hogy az európai uniós tagállamok és régiók hogyan 
terveznek a LEADER -megközelítéssel és a közösségi alapú helyi fejlesztésekkel (CLLD) a 2014 és 2020 
között. A szervezet egy online kérdőívet készített, amelyre a 28-ból 21 tagállamból érkeztek válaszok. Az 
ELARD ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a tervezés még sehol sem zárult le, ezért még 2014 júniusáig 
változhat a helyzet. 

Az Európai Unió új, 2014-2020-as költségvetési időszakában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap támogatásainak legalább öt százalékát kell a LEADER -re fordítani. Azon országok és régiók közül, 
ahonnan érkezett válasz, több mint felük nem is költene ennél többet erre, Magyarország azonban 
kiemelkedően sokat, 12 százalékot tervez LEADER -megközelítéssel kifizetni. Hazánkat Észtország és a 
spanyolországi Aragónia régiója követi tíz-tíz százalékkal. 

Magyarország a CLLD-források negyedét fordítaná animációra és adminisztrációra, ami Görögországgal, 
Spanyolországgal és Svédországgal együtt szintén a legmagasabb arány. A válaszolók többsége, több mint 
kétötöde húsz százalékot költene erre a célra, míg Szlovénia messze a legkevesebbet, mindössze öt 
százalékot. 
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Egy felmérés szerint Magyarország osztaná el a vidékfejlesztési 
támogatásai legnagyobb arányát a helyi közösségek kezébe 
döntési jogköröket adó és megerősített LEADER-megközelítéssel a 
2014-2020-as időszakban. 

Hazánkban kiemelten hangsúlyos lehet a LEADER 



                                             Miniszteri levél a 2010-2014-es eredményekről 
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A 2010-2014-es parlamenti ciklus zárásaként Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter levélben tájékoztatja a 
gazdatársadalmat a közösen elvégzett munkáról és az elért 
eredményekről. 
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Figyelemfelhívás LEADER nyertes pályázók részére 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott 
LEADER kedvezményezetteknek nemsokára be kell nyújtaniuk az első kifizetési kérelmüket! 

35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján Szolgáltatásfejlesztésre valamint Gazdaságfejlesztésre irányuló 
LEADER 3. körében nyertes projektek esetében: 

• a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban 
jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével 
csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával szükséges elszámolni. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben a határozat kézhezvételétől számított hat hónapos határidő lejártakor kifizetési időszak 
éppen nincs nyitva, úgy legkésőbb a megelőzően nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles a 
fentieknek megfelelő kifizetési kérelem benyújtására. FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Az első kifizetési 
kérelem határidőn túli benyújtása a kérelem elutasítását, továbbá a támogatási jogosultság 
megszüntetését vonja maga után. Az első kifizetési kérelem határidőben történő benyújtása esetén 
is csak akkor tekinthető teljesítettnek a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem alapján az MVH 
kifizetési határozatában jóváhagy nem csak egyéb elszámolható kiadást is, és a támogatási 
határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámol.  

 

Építési beruházás esetén már a beruházás megkezdését megelőzően javasoljuk az MVH honlapján elérhető 
„Tájékoztató az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról” elnevezésű 
dokumentum tanulmányozását annak érdekében, hogy az elszámolás és a művelet megvalósítása a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen.   
 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló 
vezetése kötelező. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának 
jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az 
ügyfelet. Ezen kötelezettségek utólagosan nem pótolhatók. Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása 
esetén a jóváhagyott támogatási összeg 10%-kal csökkenthető, építési napló vezetésének elmulasztása 
esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.   
Az 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget meg nem haladó, nem építési engedély 
köteles építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazását az MVH felé nem kell igazolni.  
 

A kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról az Egyesület honlapján www.mezofoldihid.hu  
az „EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó nyomtatványok” menüpont alatt találhatnak részletes 
tájékoztatást. 
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Megjelentek az EMVA kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények 

 2014. február 1. – június 2. 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. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közleményei 
szabályozzák a kifizetési kérelmek benyújtásának idejét, módját, egyéb szabályait, valamint a mellékletei 
tartalmazzák a benyújtandó formanyomtatványokat. 

Az ügyfelek kifizetési kérelmet kizárólag elektronikusan, az MVH által üzemeltetett felületen keresztül 
lehet benyújtani! 

IV. tengely LEADER 

• 13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének 
igényléséről 

III. tengely mikro-turisztika-falu- vidéki 

• 3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről 

• 7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

• 8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

• 9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus felület a Mozilla Firefox böngészőre lett kifejlesztve. 
Más böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés. Az Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás során a 
kifizetési kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a 
csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg, doc) 
kell csatolni az elektronikus kérelemhez. 
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Gyakori hibák a Kifizetési Kérelmek benyújtása során 

A típushibák elkerülésének érdekében fontos a vonatkozó jogszabályok és a közlemény alapos 
tanulmányozása.  
 

• A kifizetési kérelemben csak az vezethető fel, ami megvalósításra került, összhangban a támogatási 
határozat elfogadott kiadási tételeivel.  

• Sok esetben nem kerülnek benyújtásra a kötelezően csatolandó mellékletek, mint pl. 
teljesítésigazolás,  bankbizonylat, stb.  

• A hiánypótlásra  megadott időt nem lehet túllépni egy nappal sem, és nem lehet rá hosszabbítást 
kérni.  

• Sok probléma van a benyújtott számlákkal. A számla helyességéért a befogadó felel, csak szabályos 
számla fogadható be. Jellemző hibák, hogy a készpénzes számlákon hibás az ÁFA tartalom, ami 25 és 
27-%-os ÁFA mértéknél  vagy 20, vagy 21,26% lehet. Gyakori hiba, hogy a számlán összekeverik az 
ÁFA mentes és 0% adó fogalmát. A számlahelyesbítések sem felelnek meg minden esetben a 
jogszabályban előírtaknak.  

• Gyakori probléma az is, hogy nincs összhang a bizonylatok között. A teljesítés időpontja (fizikai 
teljesítés, nem pénzügyi teljesítés) egyéb bizonylat alapján  (átadás/átvétel, tejesítés igazolás, 
szerződés, stb. ) eltér a számlán szereplő teljesítési időponttól.  

• Kifizetési kérelem esetén a felmérési vagy az építési napló nincs összhangban a számlarészletezővel.  
• Helyszíni ellenőrzések során tapasztalt hiba, hogy eszközbeszerzés esetén nincs tárgyi eszköz karton 

vezetve az adott nem kisértékű eszköz(ök)höz.  
• Amennyiben nem a pályázatban szereplő árajánlattevő a kivitelező/szolgáltató, akkor nem csatol az 

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. 
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           Vidék Kaland! Legyél egy hétre gazda! 

 

A program részleteiről a részletes pályázati felhívásban lehet olvasni. Jelentkezni a jelentkezési lap 
kitöltésével és visszaküldésével lehet 2014. április 19-ig. 

Az AGRYA várja azon fiatal gazdák jelentkezését is, akik szívesen fogadnának városi fiatalokat a 
gazdaságukban.  

A jelentkezési határidő itt is 2014. április 19.  

Részletes információk és a jelentkezési lap az alábbi linken: 

http://www.agrya.hu/hirek/videk-kaland-legyel-egy-hetre-gazda-jelentkezesi-hatarido-aprilis-19 

 

 

 

 

Az idei évben már negyedik alkalommal szervezi meg az AGRYA a Vidék 
Kaland Programot. Ennek keretében pályázaton keresztül kiválasztott 
városi fiatalok tölthetnek el egy hetet magyarországi vagy székelyföldi 
fiatal gazdáknál. Az új alprogram, a Vidék Kaland Speciál a technika, a 
gépek irán érdeklődőknek adhat élményeket! 
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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. 
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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, 2014. március 27.  
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