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LEADER PÁLYÁZATOK 2013
Tisztelt LEADER Pályázók!
A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013. augusztus 27-ig 41 LEADER pályázat
érkezett be, melyeknek adminisztratív ellenőrzése a Vidékfejlesztési Minisztérium valamint a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghatározott ügyintézési határidőknek
megfelelően zajlik.
A LEADER pályázatokhoz kapcsolódóan hiánypótlásra a 35/2013. (V.22.) VM rendelet 13.
§ (6) bekezdésének megfelelően nincs mód, azonban ha az ügyintézés során a pályázatban
megadott adatok kapcsán ellentmondás merül fel, nyilatkozattételre felszólító végzés kerül
kiküldésre a pályázó részére.
A nyilatkozattételi kötelezettség kizárólag elektronikus úton az erre a célra kialakított
ügyfélkapus felületen teljesíthető, a dokumentumok postai úton történő benyújtására
nincs mód!
Az adatszolgáltatásban bekért dokumentumok kezelésére alkalmas felület használatában
segítséget nyújtó segédlet az alábbi linkre kattintva elérhető:
Segédlet letöltés

LEADER kifizetési kérelmekhez kapcsolódó közlemény
Benyújtási időszak: 2013. augusztus 1. – december 31. között
110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatás kifizetésének igényléséről
Letöltés

ÚMVP III. tengelyes kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények
Benyújtási időszak: 2013. augusztus 1. – december 31. között
111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének
igényléséről
Letöltés
112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének
igényléséről
Letöltés
113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás
kifizetésének igényléséről
Letöltés
114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Letöltés

A Falumegújítás és fejlesztés jogcím 3. kérelembenyújtási fordulójának
nyertes kérelmezői részére
2012. október 15 – november 30. között benyújtott támogatási kérelmek esetén
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, 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 4. § (12) bekezdése alapján a fejlesztést a támogatási
határozat közlésétől számított két éven belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig kell
megvalósítani.
A (13) bekezdés alapján az ügyfél a támogatási határozat közlésétől (támogatási
határozat kézhezvételének napjától) számított hat hónapon belül köteles az első
kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a
támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével
csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

A Vidéki örökség megőrzése jogcím 3. kérelembenyújtási fordulójának
nyertes kérelmezői részére
2012. október 15 – november 30. között benyújtott támogatási kérelmek esetén
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 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 4. § (12) bekezdése alapján a fejlesztést a támogatási határozat közlésétől
(támogatási határozat kézhezvételének napjától) számított két éven belül, de legkésőbb 2014.
december 31-ig kell megvalósítani.
A (13) bekezdés alapján az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat
hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási
határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb
elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával
elszámolni.

PROGRAMAJÁNLÓ
XVII. TOLDI NAP
ALSÓTOLD
2013. augusztus 31.

Program:
13.50 – 14.00 Ünnepélyes megnyitó
14.00 – 14.10 „Sztárséf” – Főzőverseny eredményhirdetés
14.10 – 14.45 „Toldi lakoma”
14.45 – 15.15 „Keleti hangulatban” – Dominika és Adrián
15.15 – 15.30 „Mesedélután” – Bábszínház gyerekeknek
15.30 – 15.45 „Repül a nehéz kő…” – Toldi erőpróba gyerekeknek
15.45 – 16.00 „Ki mit tud” – Citerázik Deák Márk
16.00 – 16.30 „Tanyasi pajzán mesék” – Bukovics János előadásában
16.30 – 18.00 „Repül a nehéz kő…” – Toldi csapatverseny és erőpróba
18.00 – 18.30 „Csodálatos kutyák” – Dream Kutyaiskola bemutatója
18.30 – 18.45 Erő- és Csapatverseny eredményhirdetése
18.45 – 19.00 „Szerencsepercek” – Tombola – sorsolás
19.00 – 20.00 „Hangolódj” – Fellép a Meteor együttes
20.00 „ Indul a buli!” – Zenél: Hege és Karcsi
Egész napos programok:
„Gyereksarok” – kézműves programok a legkisebbeknek
„Na ki lesz a sztár? – vicces fényképezkedés kicsiknek és nagyoknak
„Toldi pillanatok” – fénykép – kavalkád a sátorban

Haluskafesztivál - Vanyarc
2013. szeptember 14.
Mi is az a haluska?
A krumpli alapú haluska azaz sztrapacska a "tót atyafiak" jellegzetes étele. Úgy tartja a fáma,
hogy híres földink Mikszáth Kálmán is szerette, leginkább azt, amit Mauks Ilonkáéknál
Csadó néni, akkor még Rozika főzött neki. Hogy ezen a napon kié lesz a legízletesebb, azt
majd a zsűri dönti el.

A főzőverseny:
A versenyen 2-3 fős csapatok indulhatnak korra, nemre való tekintet nélkül, de akár családi
vállalkozásban is. Részvételi díj nincs. A csoportoknak a főzéshez szükséges nyersanyagot és
eszközöket kell magukkal hozniuk. A nevezéshez szükséges jelentkezési lapot ide kattintva
lehet letölteni.

Program:
9.00 VENDÉGVÁRÁS és a főzőversenyre jelentkezők
regisztrálása
10.00 Megnyitó és a sztrapacskafőző verseny kezdete /súťaž vo
varení halušiek / Strapacska Kochwettbewerb/
11.00 FOLKLÓR MŰSOR I.
/Folklórny program-Folklorprogramme/
Guzsalyas gyermekcsoport, Kóborzengő Zenekar,
Furmicska Néptáncegyesület, Lipa Néptáncegyesület, Rozmarín
Hagyományőrző Együttes
13.00 Ünnepi köszöntők
13.30 Haluskaevő verseny
14.00 Énekes-zenés program gyerekeknek
15.00 “Párta, párta zelený veniec...” – c. FOLKLÓR MŰSOR II.
része

/Furmicska Néptáncegyesület, Muzsla Néptáncegyüttes, Lipa
Néptáncegyesület, Rozmarín Hagyományőrző Együttes/
Meghívott vendég régió az ECSERI SZLOVÁK RÉGIÓ
A folklór műsor részeként népviseleti bemutatót láthatnak
Haluskás versek, rigmusok versenye is lesz - melyre bárki
benevezhet
“ HALUSKÁK TALÁLKOZÓJA” – várjuk továbbra is a
Haluska nevűek jelentkezését
(čakáme ľudí s priezviskom Haluška)
17.00 A FŐZŐVERSENY ÉRTÉKELÉSE, DÍJKIOSZTÁS –
vyhodnotenie
19.00 “Haluskaszaggató-táncház” a Kóborzengő zenekarral
Kísérő programok:
Kézműves kirakodóvásár, háztáji piac - sok finomsággal, kézműves foglalkozás, játszóház,
sétakocsikázás, séta-traktorozás, könyvvásár, büfé.
A program ideje alatt megtekinthető a Viselettörténeti Babamúzeum, Tájház és Alkotóház
(Vanyarc, Tabán út 9.)

Információ:
Vanyarc Községi Önkormányzat Tel/fax: 06-32/584-015
Községi Könyvtár Tel: 06-30-820-5807
E-mail: vanyarckonyvtar@freemail.hu

Szeretettel várjuk Önöket a Haluskafesztiválra!
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

