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A LEADER pályázatok benyújtásához kapcsolódó elektronikus felület pdf és word 
formátuma 

 
157/2011. (IX.28.) számú MVH közlemény  

A 157/2011. (IX.28.) számú MVH közlemény értelmében a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 
szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján nyújtott támogatás vonatkozásában a 
pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között lehet elektronikus úton az 
ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz benyújtani. Tekintettel arra, hogy október 31. 
munkaszüneti napra esik a pályázat elektronikus feltöltésének legkésőbbi dátuma 2011. 
november 2. napja. 
 
157/2011. (IX.28.) számú MVH közlemény letöltés 

 
Módosult a 76/2011. (VII.29.) VM rendeletet (LEADER rendelet) 

Módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések 

tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM 
rendelet, amely a LEADER rendeletet is módosítja. 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1572011�


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„7. helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott 
megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által - az adott 
célterületében - helyi termékként meghatározott hagyományos termék;" 
 
A 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően az önálló tevékenységet végző magánszemély 
természetes személynek, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló VM rendeletben meghatározott falusi szálláshelyet üzemeltető természetes 
személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési 
kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát." 
 

Módosult a 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2011. (IX. 28.) számú közleménye az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás 
keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX.20.) MVH 

közlemény módosításáról 
 

A 149/2011. (IX.20.) MVH számú közlemény „Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések” 
IX. pontjának művelet megvalósítási határidőre vonatkozó rendelkezései ekként 
módosulnak: 
 
A 149/2011. (IX.20.) MVH számú közleményben szereplő alábbi rész: 
„A megvalósítás határideje a támogatási döntés kézhezvételét követően 

− LEADER rendezvény és LEADER térségen belüli együttműködés esetében 24 hónap 
− LEADER képzés esetén 18 hónap 
− LEADER tanulmány esetén 12 hónap. 

 
Rendezvény, képzés, térségen belüli együttműködés, tanulmányok jogcímek esetén a 
megvalósítás határideje a támogatási döntés kézhezvételét követő 24 hónap.” 
 
az alábbiak szerint módosul: 
„A megvalósítás határideje a támogatási döntés kézhezvételét követően 

− LEADER rendezvény és LEADER térségen belüli együttműködés esetében 24 hónap 
− LEADER képzés esetén 18 hónap 
− LEADER tanulmány esetén 12 hónap.” 

 
A 149/2011. (IX.20.) MVH számú közlemény 6. számú mellékletét képező „Kitöltési 
Útmutató” ekként módosul: 
A Kitöltési útmutató „A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása” 
elnevezésű16. pontjában szereplő alábbi rész: 
„Itt fejtse ki a 16. pontban megadott megvalósítási helyekre illetve 19. pontban megadott 
létesítményekre hivatkozva, hogy mi a fejlesztés pontos célja, mire irányul, milyen műszaki 



paraméterek fogják jellemezni. Kérjük a leírás során törekedjen tárgyilagos ismertetésre, 
kizárólag a fejlesztés tárgyával összefüggően.” 
 
az alábbiak szerint módosul: 
„Itt fejtse ki a 18. pontban megadott megvalósítási helyekre illetve 19. pontban megadott 
létesítményekre hivatkozva, hogy mi a fejlesztés pontos célja, mire irányul, milyen műszaki 
paraméterek fogják jellemezni. Kérjük a leírás során törekedjen tárgyilagos ismertetésre, 
kizárólag a fejlesztés tárgyával összefüggően.” 
 
A Kitöltési útmutató „Beszámoló tábla - természetes személy; mikro-, kis-, és 
középvállalkozás” elnevezés_ 27. pontjában szereplő „Beszámoló tábla – természetes 
személy, mikro-, kis-, középvállalkozás esetén kitöltendő sorok jelentése” elnevezésű 
bekezdésben szereplő alábbi rész: 
„Beszámoló tábla - természetes személy, mikro-, kis-, középvállalkozás esetén 
kitöltendő sorok jelentése:” 
az alábbiak szerint módosul: 
 
„II. Beszámoló tábla - természetes személy, mikro-, kis-, középvállalkozás esetén 
kitöltendő sorok jelentése:” 
 
156/2011. (IX. 28.) számú közlemény letöltés 

 
A LEADER pályázatok benyújtására vonatkozó összes információ, dokumentum 

elérhető a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. weboldalán az alábbi szövegre 
kattintva: 

 
EMVA LEADER - IV. TENGELY 

Pályázati Felhívás 2011 
 
 
A pályázatok benyújtásával kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Cserhátalja 
LEADER Nonprofit Kft. Munkaszervezetétől az alábbi elérhetőségeken:  
 
Munkaszervezeti Iroda: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: 32/491-050 
Fax: 32/491-076 
E-mail: info@cserhatalja.eu 
 
A Munkaszervezeti Iroda nyitvatartási rendje:  
Hétfőtől – péntekig: 7:30 – 16:00 
Szerda: 7:30 – 18:00 
 

 

 
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  

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1562011�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=74&lang=hu�
http://www.cserhatalja.eu/new/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=74&lang=hu�
mailto:info@cserhatalja.eu�
mailto:info@cserhatalja.eu�
http://www.cserhatalja.eu/�

	Módosult a 76/2011. (VII.29.) VM rendeletet (LEADER rendelet)

