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CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI
EGYESÜLET HÍRLEVÉL
Megjelent „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a
földrajzi mobilitás elősegítését.
A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések
megvalósítása:
1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése;
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már
meglévő földutak:
a) stabilizálása;
b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.
II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd
burkolattal rendelkező helyi közutak:
a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.
A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás

térségekben kerülhet sor (Fogalomjegyzék alapján).
2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását,
rendszeres felújítását biztosító:
a) vontatott és függesztett munkagépek,
b) erőgépek,
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
d) ágaprító gépek beszerzése.
Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható (Fogalomjegyzék szerint).
Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. célterület esetében:
a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális
elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex területelőkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.);
b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:
forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése,
gyalogátkelőhelyek létesítése;
c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek
korrekciója;
d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;
e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt
csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése;
f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.
2. célterület esetében:
a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását
szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mindkét célterület esetében vidéki
térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás. Jelen felhívás keretében
a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van
lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van
lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4
milliárd forint.
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit

tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő
besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:
A támogatás maximális
összege

A támogatás
maximális összege

A 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet szerinti
kategóriába
tartozó
járásban lévő település
100 millió Ft
1. célterület
10
millió
Ft,
konzorcium esetén
2. célterület
20 millió Ft

Maximális
támogatási
intenzitás
kedvezményezett
85%
85%

Pályázati felhívás letöltés

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.5-16
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a
kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:
a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz
kapcsolható - munkagépek beszerzése,
b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a felhívás
3.4.1.1. C) 7. és 5.7. pontjainak figyelembevételével,
e) talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok,
magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok,
hengerek, műtrágyaszóró gépek) a felhívás 3.4.1.1. C) 8. pontjának
figyelembevételével.
Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag kertészeti tevékenységhez kapcsolódó
projektekhez nyújtható.
Nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően
más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységek:
a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez

szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók,
szivattyúk) beszerzése,
c) göngyöleg beszerzése,
d) természeti katasztrófák (jégeső; tavaszi fagy, hirtelen lezúduló, bőséges csapadék)
megelőzését szolgáló gépek, eszközök beszerzése,
e) post-harvest tevékenység eszközeinek (pl. szállítórendszerek, válogató, mosó, tisztító,
osztályozó, csomagoló berendezések) beszerzése.
Támogatást igénylők köre - Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben
igazolják, hogy:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkeznek.
b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is
van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 19. napjától 2018. december 18.
napjáig van lehetőség.
A támogatás mértéke, összege - Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20
millió Ft.
A támogatás maximális mértéke:
A támogatás maximális mértéke az észak-magyarországi régióban az összes
elszámolható költség 50%-a.
Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitás jár. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt
támogatási intenzitásra jogosultak.
Pályázati felhívás letöltése

Pályázati Felhívás
egyházi célú támogatást lehetőségekre
A felhívás közzétételével az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkárság célja, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2017.

költségvetési év során az egyházi jogi személyek hitéleti, illetve közösségi célú
beruházásaihoz,
épületfelújításaihoz,
valamint
közösségi
célú
programjainak
megvalósításához szükségesek.
A kérelmező - választása szerint — a két előirányzat egyikére nyújthat be egy darab
egyedi igénybejelentést:
1. EGYH-KCP-17 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és
felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának
illetve működtetésének támogatása.
Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti,
kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások,
vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.
Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség
hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság
nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi
rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem
iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)
Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi
közösségek tevékenysége: hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló
helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó
munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyik
legfőbb kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek
szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.
Az igényelhető támogatás minimális összege 150 ezer forint, a maximális összeg 5 millió
forint.
2. EGYH-EOR-17 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét,
felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások
támogatását szolgálja.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező
kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó
szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.
Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának
ellenőrzésére.
A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.
Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 35 millió
forint.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:
1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik
GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 -12. §-a szerinti szervezetek)
2. Határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek
Az igények elbírálása során előnyt jelent:
 befejezés előtt álló beruházás
 felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-17 hazai igénylője esetén kötelező)
Az igénybejelentés benyújtása két módon lehetséges
1. A támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázati e-ügyintézés
2014-2020 felületen (rövidítve: EPTK-ban). A felület az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) honlapján (www.emet.gov.hu) elérhető
EPTK belépési ponton keresztül, vagy a www.eptk.fair.gov.hu oldalon érhető el. Az
internetes felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva
nyílik lehetőség a támogatási kérelem benyújtására.
vagy
2. A támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani az elektronikus
támogatáskezelő rendszerben (rövidítve: EPER-ben). Az internetes felület az EMET
honlapján (www.emet.gov.hu) elérhető EPER belépési ponton keresztül, vagy a
www.eper.hu oldalon az EMET rendszer választásával érhető el. Az internetes
felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva nyílik
lehetőség a támogatási adatlap kitöltésére.
A regisztrációban, illetve a szükséges adatlapok kitöltésében az EMET munkatársai az alábbi
elérhetőségeken nyújtanak segítséget: +36/1-795-5300 vagy egyhaz@emet. gov.hu
A regisztrációt követően a rendszer által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban
kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya
1387 Budapest, Pf. 1467
Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének határideje: 2016. december 21.
A Felhívás részleteiről az EMET honlapján publikált útmutató nyújt tájékoztatást.
Letöltés

A támogatói döntés
A Támogató - Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkára - döntéséről a nyertes kérelmezőket írásban értesítjük.
A döntéssel kapcsolatban a további információk a www.emet.gov.hu internetes felületen
érhetők el. A kedvezményezettek a támogatásra a támogatási szerződés aláírásával szereznek
jogosultságot, a támogatást a támogatási szerződés aláírását követően kapják meg támogatási
előleg formájában.
Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását és a szerződéskötést az Emberi Erőforrások
Minisztériumának háttérintézménye, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi.
Forrás: www.kormany.hu

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program keretén belül
meghirdetett pályázati felhívások mentén, az előzetes helyszíni szemlét
megelőzően végrehajtott beruházási, felújítási munkálatok elszámolhatóságáról
A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett pályázati felhívások mentén, az
előzetes helyszíni szemlét megelőzően végrehajtott beruházási, felújítási munkálatokat a
támogatási kérelem benyújtást követő napon a támogatást igénylő a felhívás adott pontjában
ismertetett korlátokkal megkezdheti.
Az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás vagy
bővítés a projekt egészének megvalósítását és támogatásban részesíthetőségét nem érinti,
ugyanakkor az így felmerült költségek a projekt részeként nem számolhatóak el.
IH közlemény elérés

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program
keretén belül meghirdetett felhívások vonatkozásában elfogadott
garanciaszervezetekről
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 83. § (1a)
bekezdése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott,
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett egyes felhívások esetében előleg
igénybevétele esetén biztosítéknyújtási kötelezettséget ír elő a felhívásban meghatározottak
szerint.
Az EMVA Irányító Hatósága a 2014-2020-as programozási időszakban a Vidékfejlesztési
Program keretén belül meghirdetett felhívások végrehajtása során – figyelemmel
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1)
bekezdésének g) pontjára – a jelen közlemény mellékletében felsorolt, minden olyan
garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalást elfogadhatónak tekint, amely a Magyar
Nemzeti Bank Zrt. engedélyével rendelkezik és annak nyilvántartásában szerepel.

IH közlemény elérés
Garanciaszervezetek listája
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
3053 Kozárd, Fő út 12.
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095.
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu

