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A VM INTÉZKEDETT, HOGY MINDENKI BEADHASSA 
LEADER PÁLYÁZATÁT 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) soron kívül módosítja a LEADER pályázatok 
beadásáról szóló rendeletet, hogy azok is benyújthassák kérelmeiket, akik az 
elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november 15-én ezt nem tudták megtenni. 
A módosított jogszabály hatálybalépése után 7 napjuk lesz az érintetteknek a 
pályázatok feltöltésére.  

A pontos időpontról az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 
közleményben fogja tájékoztatni a pályázókat, a LEADER Helyi Akciócsoportokat 
pedig közvetlenül is értesíti. 

A LEADER pályázatokat szeptember 30. és november 15. között kizárólag 
elektronikusan lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
(MVH). A hivatal elektronikus rendszerébe szeptember 30-tól november 14-ig 1984 
darab pályázatot töltöttek fel, míg az utolsó 24 órában 5572 pályázat érkezett. A 
túlterhelés miatt a rendszer lelassult, ez okozhatott problémát a kérelmek beadásakor. 

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája) 

  
AZ ÚMVP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK 124/2011 (XI. 16.) KÖZLEMÉNYE 

A LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról 
 
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 (a továbbiakban: 



Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat 2011. szeptember 30. és 
november 15. között lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül.  
 
A benyújtási határidő utolsó napján, 2011. november 15-én az elektronikus rendszer 
olyan mértékben leterhelődött, hogy bár a rendszer működőképes volt, a nagyfokú 
terhelés miatt jelentősen lelassult, így megnövekedett a pályázatok feltöltési ideje.  
 
Az Irányító Hatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelek ne 
szenvedjenek hátrányt az elektronikus rendszer lelassulásából eredően. Az Irányító 
Hatóság ezért soron kívül intézkedik a Rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi a 
pályázati benyújtást a módosítás hatálybalépését követően 7 naptári napig terjedő 
időtartamra.  
 
A pontos időpont vonatkozásában az Irányító Hatóság gondoskodik az ügyfelek 
tájékoztatásáról Irányító Hatósági közlemény formájában, továbbá a LEADER Helyi 
Akciócsoportok közvetlen értesítésén keresztül.  
 
Budapest, 2011. november 16.  

Búsi Lajos  
IH vezető 
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