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Ismételten előzetes nyilvántartásba vételre van lehetősége 2011. augusztus 8-ig a 
vidékfejlesztési projektötleteket benyújtani kívánó szervezeteknek. A kérelmeket a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkársága (MNVH ÁT) fogadja.  
 
A felhívásra csak olyan társulások jelentkezhetnek, amelyek vagy tevékenységükkel 
kötődnek a vidékfejlesztéshez, vagy az ezt felvállaló, adószámmal és magyarországi 
bejegyzett székhellyel rendelkező szervezetek. 
 
A vidékfejlesztési projektötletek benyújtásának előfeltétele a projektötletet kidolgozó 
szervezet előzetes nyilvántartásba vétele, melyet kizárólag a http://www.mnvh.eu 
honlapon, az erre a célra kialakított felületen lehet elektronikus úton kezdeményezni.  
 
Az előzetes nyilvántartásba vételre 2011. augusztus 1-től augusztus 8. 2359 óráig lesz 
lehetőség. A benyújtott a kérelmeket az MNVH ÁT értékeli a beadási határidőtől számított 
öt munkanapon belül. Egy kérelmező kizárólag egy előzetes nyilvántartásba vételi kérelem 
benyújtására jogosult. Az MNVH ÁT által befogadott előzetes nyilvántartásba vétel 
érvényességi ideje 1 év. 
 



Az előzetes nyilvántartásba vétel kezdeményezésének menete: 
A kérelmeket az e célból működtetett elektronikus felületen elérhető űrlap magyar nyelvű 
kitöltésével és az alábbi kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani: 

− A szervezet bírósági nyilvántartásba vételt igazoló 30 napnál nem régebbi okirat 
eredetben (cégkivonat, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló kivonat, bírósági 
végzés…stb.), 

− a szervezet bankszámlaszámát vezető pénzintézet által kiállított 30 napnál nem 
régebbi bankszámla igazolás eredetben, 

− a szervezet képviselőjének közjegyző, vagy ügyvéd által kiállított aláírási 
címpéldánya eredetben. 

 
Az előzetes nyilvántartásba vétel kezdeményezésére szolgáló elektronikus felület a 
www.mnvh.eu honlap felső menüsorának „Projektötleti felhívások” menüpontjára, azon 
belül pedig az „Előzetes nyilvántartásba vétel kezdeményezése” pontra, vagy közvetlenül az 
alábbi linkre kattintva érhető el: http://www.mnvh.eu/nyilvantarto/index_main.php 
 
A kérelem benyújtásához a Kérelmezőknek működő elektronikus levélcímmel (e-mail 
címmel) kell rendelkezniük. 
 
Az elektronikus űrlapot az alábbi linken elérhető felhívás és a felhívás részét képező 
útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, majd az űrlap 
véglegesítésével lehet benyújtani. 
http://www.mnvh.eu/felhivas-elozetes-nyilvantartasba-vetelre 
http://www.mnvh.eu/hasznalati-utmutato-az-elozetes-nyilvantartasba-vetel-elektronikus-
feluletehez 
http://www.mnvh.eu/gyakran-ismetelt-kerdesek 
 
A véglegesített elektronikus űrlapot kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátott formában, és a 
kapcsolódó kötelező mellékleteket eredetben mellékelve, tértivevényes, elsőbbségi postai 
úton, 1 eredeti példányban az alábbi címre kell megküldeni. 
VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 
MNVH ÁT 
1223 Budapest, Park u. 2.  
(A borítékon minden esetben fel kell tüntetni a kérelem véglegesítése során kapott 
azonosítószámot – pl: MNVH/2011/0001) 
 
Az előzetes nyilvántartásba vétel további feltétele 3 000 Ft összegű rendszerhasználati díj 
átutalással történő megfizetése az alábbi, VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási 
Intézet által vezetett fizetési számlaszámra: 10032000-01743276. 
 
A kérelmezéssel kapcsolatban további információ kérhető munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.00 óráig az (1) 362-8120 
információs telefonszámon, illetve a beadási időszak alatt folyamatos jelleggel a 
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projektotlet@mnvh.eu e-mail címen, valamint a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 
Munkaszervezetének munkatársától, Tábori Mónikától a 30/718-0902 telefonszámon.  

 

 
Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft./Cserhatalja LEADER Ltd. 
3060 Pásztó, Nagymező út 3. Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu  
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