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TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM MEGHÍVÓ 

 

 
 

TISZTELT PÁLYÁZÓ! 
 

2011. november 8-án Fórum keretén belül tájékoztatjuk Önöket: 
− Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről, a LEADER pályázatok benyújtásáról. 
(HBB támogató nyilatkozattal rendelkezők részére) 

− Kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tájékoztatás. 
 

A Fórumra minden érdeklődőt tisztelettel meghívok! 
 

A FÓRUM IDOPONTJA: 2011. november 8. (kedd) 16 óra 
 

HELYSZIN: IKSZT Kozárd, Fő út 47. 
 
 
Kozárd, 2011. november 4. 

 



 

 
 

Tisztelettel: 
Kodák József 

munkaszervezet-vezető 
www.cserhatalja.eu 

kodak@cserhatalja.eu 
.*** * 

 
Tájékoztatás a 1 024 832 azonosítójú Együttműködésen alapuló vállalkozások 

fejlesztése célterületre pályázatot benyújtók részére! 
  

A 149/2011. (IX. 20.) számú MVH közlemény és a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet a 
LEADER vállalkozási alapú fejlesztés vonatkozásában a mikro- kis- és 
középvállalkozások esetén előír csatolandó mellékletként nyilatkozatot arról, hogy a 
megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás 
megjelenését legalább 3 hónappal megelőzően székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkezett. 
  
Célterületünkben időközben változtatást eszközöltünk, induló vállalkozások 
támogathatók abban az esetben is, ha a 76/2011 (VII.29.) VM rendelet 3.§ (5) 
bekezdésétől eltérően a pályázati felhívás megjelenését megelőző 3 hónapon belül 
történt meg a székhely/telephely/fióktelep bejegyzése a HACS illetékességi területén.  
 
Kérjük, nyilatkozatát a HACS területén bejelentett székhely, telephely, fióktelephely 
tekintetében, annak időpontjának megadásával, csatolni szíveskedjen a pályázat 
benyújtásakor. 
 
Ezen Nyilatkozatnál formai követelmények nem lettek meghatározva, azonban kérjük, 
amennyiben a nyilatkozatot adó természetes személy (egyéni vállalkozó), a 
Nyilatkozaton szükséges feltüntetni 2 tanú nevét, lakhelyét és aláírását is. 
 

Tájékoztatás a 1 026 216 azonosítójú Térségen belüli együttműködések 
támogatása célterületre pályázatot benyújtók részére! 

  
A LEADER Térségen belüli együttműködés keretében megvalósuló fejlesztés esetén 
a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kötelező melléklet az együttműködési 
megállapodás csatolása, melynek 19. §-a a megállapodás kötelező tartalmi elemeit 
tartalmazza. Akciócsoportunk még a hivatkozott rendelet megjelenését megelőzően 



készítette el a Térségen belüli együttműködéshez a HACS-os formanyomtatványt. 
Ezért a formanyomtatványt az alábbi kiegészítéssel kérjük ellátni: 
  
A Térségen belüli együttműködések HACS által szerkesztett formanyomtatványa  
 Az együttműködési projekt leírása fejezetének  
"Azon projekt végrehajtási megközelítése, módszerei és eljárása, amelyhez 
finanszírozást kérnek (max: 1000 karakter)" szövegezésében a következőket kérjük 
kifejteni (76/2011. (VII.29.) VM rendelet 19. § (3) bek.  be) pont alapján) 
  
- a projekt megszervezését és nyomon követését szolgáló intézkedések (pl. projekt 
előkészítő találkozók milyen módon kerülnek dokumentálásra (emlékeztető, fénykép 
indikátorok) stb. 
 

 
FELHÍVÁS ÚMVP III. TENGELYES ÉS LEADER TÁMOGATÁSI 

HATÁROZATTAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE 
 

 

Felhívjuk azon ügyfeleink figyelmét, akik az ÚMVP bármely beruházási jogcím 
keretében olyan támogatási határozattal rendelkeznek, amely 2010. december 23-át 
követően emelkedett jogerőre, hogy a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján a támogatási határozat közlésétől, azaz a támogatási határozat 
kézhezvételétől számított 9 hónapon belül kötelesek kifizetési kérelmet 
benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb 
elszámolható kiadásnak. Kifizetési kérelem benyújtása hiányában a 23/2007. (IV. 17.) 
FVM rendelet 35. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény kerül alkalmazásra. 
A kifizetési kérelmek benyújtásáról bővebb felvilágosítást a 2011. november 8-i 
fórumon kaphatnak! 
 
A pályázatok és kifizetési kérelmek 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 

mailto: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  
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