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Összefoglaló tájékoztató LEADER pályázatok benyújtásával 

kapcsolatban 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatásokkal kapcsolatban 
pályázat benyújtására kizárólag elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül van mód az ÚMVP 
IH 119/2011 (X. 21.) számú Közleménye alapján 2011. november 15-ig. 
  
Kapcsolódó rendeletek, közlemények: 
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről 
Letöltés 
 
Az ÚVMP Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII.2.) közleménye az ÚMVP LEADER 
fejezetéhez tartozó Pályázati Felhívásról, valamint a Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendjéről 
Letöltés 
 
149/2011. (IX. 20.) számú MVH közlemény 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 

− 149/2011. (IX.20.) MVH közlemény 
− 1. melléklet: Üzleti terv 
− 2. melléklet: Üzleti terv kitöltési útmutató 
− 3. melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv 
− 4. melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató 
− 5. melléklet: Közzétételi kérelem 
− 6. melléklet: Kitöltési útmutató elektronikus felülethez 
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− 7. melléklet: LEADER HACS irodák elérhetőségei 
− 8. melléklet: Segédlet elektronikus felület használatához 
− 9. melléklet: ÉNGY import excel fájl 

Letöltés 
 
156/2011. (IX. 28.) számú MVH közlemény 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 módosítások részletezését a 2011. 
október 6-án kiküldött Hírlevél tartalmazza)  
Letöltés 
 
157/2011. (IX. 28.) számú MVH Közlemény 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 vonatkozásában a benyújtási 
időszak kezdetéről  
Letöltés  
 
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól  
 

Célterület adatlapok: 
A célterület azonosító számra kattintva megjeleníthető a célterület adatlap! 

 
Célterület 
azonosító Célterület megnevezés Jogcím 

1 026 186 Képzések megvalósításához 
nyújtott kis értékű támogatások Képzés 

1 024 986 
Közösségi fejlesztések kis értékű 

beruházásaihoz nyújtott 
támogatások 

Közösségi célú fejlesztés 

1 026 216 Térségen belüli együttműködések 
támogatása 

Térségen belüli 
együttműködés 

1 024 832 Együttműködésen alapuló 
vállalkozások fejlesztése 

Vállalkozási alapú 
fejlesztés 

1 026 193 Turisztikai és helyi rendezvények 
támogatása Rendezvény 

1 025 031 Megalapozó tanulmányok 
létrehozása Tanulmányok 

1 026 209 Képzések megvalósításának 
támogatása Képzés 

1 025 017 
Kulturális, sport -és szabadidős 

célú tevékenységek kialakítása és 
fejlesztése Pásztón Közösségi célú fejlesztés 

 1 024 993 Biztonságtechnikai beruházások 
támogatása 

1 025 000 Sport, kulturális és szabadidős 
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tevékenységek feltételeinek 
kialakítása és fejlesztése 

 
Egyes célterületekhez beadandó HACS formanyomtatványok: 

A formanyomtatvány nevére kattintva a dokumentum letölthető! 
 
01. 
Célterület azonosító: 1 024 832 
Célterület megnevezése: Együttműködésen alapuló vállalkozások fejlesztése 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
Nyilatkozat 
Útmutató Nyilatkozat kitöltéséhez 
Nyilatkozat Helyi Termék értékesítésének vállalásáról 
Útmutató Helyi Termék értékesítésének vállalásáról nyilatkozat kitöltéséhez 
 
02. 
Célterület azonosító: 1 025 000 
Célterület megnevezése: Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek 
kialakítása és fejlesztése 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
Nyilatkozat 
Útmutató Nyilatkozat kitöltéséhez 
 
03. 
Célterület azonosító: 1 025 017 
Célterület megnevezése: Kulturális, sport - és szabadidős célú tevékenységek 
kialakítása és fejlesztése Pásztón 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
Nyilatkozat 
Útmutató Nyilatkozat kitöltéséhez 
 
04. 
Célterület azonosító: 1 024 993 
Célterület megnevezése: Biztonságtechnikai beruházások támogatása 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
Nyilatkozat 
Útmutató Nyilatkozat kitöltéséhez 
 
05. 
Célterület azonosító: 1 026 193 
Célterület megnevezése: Turisztikai és helyi rendezvények támogatása 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
Nyilatkozat 
Útmutató Nyilatkozat kitöltéséhez 
Rendezvény programterv 
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Útmutató a Rendezvény programterv kitöltéséhez 
 
06. 
Célterület azonosító: 1 026 209 
Célterület megnevezése: Képzések megvalósításának támogatása 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
Nyilatkozat 
Útmutató Nyilatkozat kitöltéséhez 
 
07. 
Célterület azonosító: 1 025 031 
Célterület megnevezése: Megalapozó tanulmányok létrehozása 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
Nyilatkozat 
Útmutató Nyilatkozat kitöltéséhez 
 
08. 
Célterület azonosító: 1 026 216 
Célterület megnevezése: Térségen belüli együttműködések támogatása 
Nyilatkozat 
Útmutató Nyilatkozat kitöltéséhez 
Térségen belüli együttműködési megállapodás 
Útmutató Térségen belüli együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
 
09. 
Célterület azonosító: 1 024 986 
Célterület megnevezése: Közösségi fejlesztések kis értékű beruházásaihoz nyújtott 
támogatások 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 
 
10. 
Célterület azonosító: 1 026 186 
Célterület megnevezése: Képzések megvalósításához nyújtott kis értékű támogatások 
Együttműködési megállapodás 
Útmutató az együttműködési megállapodás kitöltéséhez 

 
ÁRAJÁNLAT 

 
A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 4.§ (7) szerint: Ha a referenciaár az adott tétel 

esetében nem állapítható meg a (4) bekezdés szerinti Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, 
akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.  

A két árajánlatnak azonos műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek 
meg kell indokolnia, hogy melyiket választja.  

Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt 
vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni 
hányaddal rendelkezik.  

Az ajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett tevékenysége 
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tekintetében adhat árajánlatot. Az árajánlat nem lehet régebbi a pályázat benyújtási 
időszak első napját megelőző 60 napnál.  

Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a 
pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján 
jogosult, amelyben az árajánlattevő hiánytalanul feltünteti 

a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét, és adószámát vagy adóazonosító jelét, 
b) a kiadási tétel részletes műszaki adatait, 
c) a kiadási tételben szereplő elemek mennyiségét és mértékegységét, valamint nettó 

összegeiket, 
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, 
e) a kiadási tétel pénznemét, 
f) az ajánlat kiállításának dátumát, 
g) az ajánlattevő vagy képviselőjének aláírását. 
 
(8) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a (7) bekezdés g) 

pontjában meghatározott követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő 
az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell 
felelniük a (7) bekezdés a)-f) pontja szerinti követelményeknek. Az elektronikus árajánlat 
akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél 
esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is. Elektronikus árajánlat esetén az 
árajánlattevő nem lehet természetes személy. 

 
Árajánlat minta letöltés 
 

FONTOS!  
A 1 026 193 - Turisztikai és helyi rendezvények támogatása célterületre; a 1 026 216 - 
Térségen belüli együttműködések támogatása célterületre; a 1 026 209 - Képzések 
megvalósításának támogatása célterületre benyújtandó pályázatok esetén fokozottan 
ügyeljenek az egyes tételek támogathatóságát befolyásoló belső százalékos arányok, 
korlátok betartására, amelyekről a 76/2011-es VM rendelet rendelkezik részletesen. 

 
A HÍRLEVÉL MELLÉKLETEKÉNT CSATOLÁSRA KERÜL AZ EGYES 

CÉLTERÜLETEKHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL KÉSZÜLT 
ÖSSZEFOGLALÓ! 

 
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 
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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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