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NOVEMBER 29. ÉS DECEMBER 5. KÖZÖTT LEHET 
BEADNI A LEADER PÁLYÁZATOKAT! 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) soron kívül módosította a LEADER 
pályázatok beadásáról szóló rendeletet, hogy azok is benyújthassák kérelmeiket, akik 
az elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november 15-én ezt nem tudták 
megtenni.  
 
2011. november 24-én jelent meg a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet, amely az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben 
történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 
15.) FVM rendeletet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-
től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM 
rendeletet módosítja. 
 
112/2011. (XI. 24.) VM rendelet  
15. § 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 20. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. 
november 29-től december 5-én 18 óráig –, amely két intervallum egy támogatási 
kérelem benyújtási időszaknak minősül – elektronikus úton, az ügyfélkapun 
keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett 
formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó 
dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.” 
 
A benyújtási időszak meghosszabbítása lehetőséget biztosít az ügyfeleknek arra, hogy 
a hibásan benyújtott pályázatokat módosítsák, a hiányosan feltöltött dokumentumokat 
pótolják, vagy akár új pályázatot nyújtsanak be, ennek eredményeként nagyobb 
esélyük legyen az igényelt forrás elnyerésére. 
 
A zökkenőmentes benyújtás érdekében célszerű a pályázatokat beadási időszak 
első felében feltölteni és beadni az ügyfélkapun keresztül. 
 
Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  
 
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  
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