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FALUMEGÚJÍTÁS ÉS –FEJLESZTÉS VALAMINT VIDÉKI 

ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE JOGCÍMRENDELET  

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI IDŐSZAK 

MEGHOSSZABBÍTÁS! 

Benyújtási határidő: 2012. november 30. 

 
Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

102/2012. (X. 1.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

103/2012. (X. 1.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási 

időszakot az Irányító Hatóság 2012. november 15-ről 2012. november 30-ig 

meghosszabbítja.  

 

A határidő meghosszabbításáról szóló jogszabály módosítást az Egyes agrár- és 

vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

113/2012. (XI. 9.) VM rendelet tartalmazza, amely a Magyar Közlöny 149. számában 

jelent meg 2012. november 9-én. 

Letöltés 

 

FIGYELEM! A támogatási rendelet a hiánypótlás lehetőségét korlátozta, ezért 

célszerű alaposan áttanulmányozni a támogatási rendeletet, az MVH 

közleményeket, annak mellékleteit, és kiemelt körültekintéssel kell eljárni a 

támogatási kérelem összeállítása és benyújtása során.  

 

Falumegújítás és –fejlesztés jogcím: 

 



102/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 

2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

Letöltés 

 

105/2012. (X. 11.) VM rendelet 9. § (1) – (2) bekezdés a 102/2012. (X. 1.) VM 

rendelet módosításáról 

Letöltés 

 

156/2012. (X. 5.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről 

Letöltés 

 

162/2012. (X.19.) számú MVH közlemény a 156/2012 (X.5.) MVH közlemény 

módosításáról 

Letöltés 

 

Vidéki örökség megőrzése jogcím 

 

103/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 

2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

Letöltés 

 

155/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről 

Letöltés 

 

A Támogatási kérelmet postai úton 2012. november 30-ig lehet benyújtani a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített, és az MVH 

honlapján közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerint illetékes 

LEADER HACS munkaszervezeti irodájához. 

 

Postacím:  

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz 
 

 

 

Újabb támogatások civil szervezeteknek 
 

Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felügyelt Nemzeti 

http://www.cserhatalja.eu/new/docs/falu102_2012.pdf
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1562012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1622012
http://www.cserhatalja.eu/new/docs/videk103_2012.pdf
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1552012


Együttműködési Alap 2013. évre vonatkozó működési pályázata. Az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő előterjesztését a NEA kollégiumai elfogadták, amellyel 

megnyílt a lehetőség, hogy a civil szervezetek működési támogatásra pályázzanak.  

 

 

A 2012. évi pályáztatás lezárásával egy időben meghirdették az újabb működési 

fordulót is. A döntés következménye, hogy a 2013. márciusban záruló működési 

támogatási időszak után kezdődő újabb működési időszak kezdetére eredményt lehet 

hirdetni. Ezzel a civil szervezetek működése kiszámíthatóbbá válik, az egész 

társadalom számára fontos munkájukat annak ismeretében folytathatják majd, hogy 

tisztában lesznek a rendelkezésükre álló támogatási forrással. 

 

Emellett az idén – a korábbi NEA pályázat kapcsán – benyújtott dokumentumok 

újbóli beadására sem lesz szükség: nem kell új regisztrációs nyilatkozatot, számviteli 

beszámolót leadni. (Az utóbbi érvényességének feltétele, hogy az a 2011. évre 

vonatkozzon.) A jogszabályi garanciák azt is lehetővé teszik, hogy azon szervezetek, 

amelyek számviteli beszámolójukban pontosan kimutatták, hogy mennyi adományt 

kaptak magánszemélyektől, vállalkozásoktól, automatikusan támogatásban 

részesüljenek. 

 

A pályázatok beadására 2012. december 11-éig van lehetőség, egy-egy civil 

szervezet 250.000-4.000.000 Ft támogatásban részesülhet. 

 

A pályázati munkát segítik a minden megyében elérhető Civil Információs Centrumok 

is. 

 

További információk a pályázati kiírásokról a www.civil.kormany.hu oldalon érhetők 

el. 

 

Forrás: Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárság 

 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
3053 Kozárd, Fő út 12.  
Munkaszervezeti iroda címe/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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