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2015. augusztus 6.

CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI
EGYESÜLET HÍRLEVÉL
FIGYELEM!
Projektmegvalósítási határidő módosítása!
Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 35/2015. (VII. 22.) MvM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet módosításáról
Az Irányító Hatóság a 2007-2013-as programozási időszak támogatási céljainak megfelelő
maximális forrásfelhasználás érdekében döntött a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendeletben található
megvalósítási határidő meghosszabbításáról.
A módosítás következtében az alábbi megvalósítási és elszámolási határidők az
irányadóak:
A megvalósítás határideje: 2015. október 30.
A jogszabály módosítása a kifizetési kérelem benyújtási határidejét nem érinti, 2015. október 30.
napja maradt.
35/2015. (VII.22.) MvM rendelet letöltés
27/2015. (VII.23.) számú IH Közlemény

FIGYELEM!
Projektmegvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők

módosítása!
Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról az egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletekben írt projektmegvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők
meghosszabbításáról
Az Irányító Hatóság a maximális forrásfelhasználás érdekében az egyes EMVA
társfinanszírozásában
megvalósuló
agrár-vidékfejlesztési
támogatásokra
irányadó
projektmegvalósítási határidők meghosszabbításáról döntött.
A módosítás következtében az alábbi határidők az irányadóak az egyes rendeletek
tekintetében:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és
harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX.25.) VM rendelet
A megvalósítás határideje: 2015. augusztus 31.
A jogszabály módosítása a kifizetési kérelem benyújtási határidejét nem érinti, 2015. augusztus
31. napja maradt.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
11/2013. (III.5.) VM rendelet
A megvalósítás határideje: 2015. augusztus 31.
A jogszabály módosítása a kifizetési kérelem benyújtási határidejét nem érinti, 2015. augusztus
31. napja maradt.
V. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet
A megvalósítás határideje: 2015. augusztus 31.
A jogszabály módosítása a kifizetési kérelem benyújtási határidejét nem érinti, 2015. augusztus
31. napja maradt.
VI. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet
A megvalósítás határideje: 2015. augusztus 31.
A jogszabály módosítása a kifizetési kérelem benyújtási határidejét nem érinti, 2015. augusztus
31. napja maradt.
34/2015. (VII.22.) MvM rendelet letöltés
26/2015. (VII.23.) IH Közlemény letöltés

450 milliárd forintnyi pályázattal indított magyar nyelvű honlapot a Magyar
Fejlesztési Központ
A több 1000 milliárdos európai pályázati források hatékonyabb felhasználásáért, 66 nyitott
pályázattal indított magyar nyelvű honlapot a Magyar Fejlesztési Központ.
A http://www.palyazatokmagyarul.eu az unióban elsőként mindenki számára elérhető,
felhasználóbarát internetes felületen nyújt naprakész tájékoztatást a közvetlen uniós forrásokra
pályázni kívánóknak.
A magyar kormány – fél évvel ezelőtt hozta létre a budapesti székhelyű, brüsszeli képviselettel
is rendelkező Magyar Fejlesztési Központot azzal a céllal, hogy a közvetett támogatások mellett
az ún. közvetlen uniós kifizetésű források elnyerésében segítse a magyar pályázókat
országhatáron innen és túl.
Az új weboldal kimagasló látogatottsággal, alig egy hét alatt 105 ezer oldalletöltéssel startolt. A
közvetlen uniós források lehívásának megkönnyítését célzó, a tagországokban egyedülálló,
felhasználóbarát internetes felületet legnagyobb számban a vállalkozásfejlesztés iránt érdeklődők
keresték fel. Nagy érdeklődés övezi a többi uniós szakpolitikai program elnyerhető forrásait is: a
tudomány és innováció, a kulturális és civil kezdeményezések, a környezet- és klímapolitika, az
oktatás és ifjúság, az egészség-sport aloldalait közel egyenlő megoszlásban, tíz-tíz százalékban
keresték fel a pályázni kívánók.
A 2014-2020 közötti ciklusban több mint 130 milliárd euró értékű közvetlen forrás nyílik meg
évente több mint félezer pályázatban. A pályázatok döntően konzorciálisak, több országból
származó résztvevők összefogásával is elnyerhetők. Az állami szervek, háttérintézmények, civil
szervezetek, alapítványok, cégek és önkormányzatok által megszerezhető támogatások
feldolgozása folyamatos: a www.palyazatokmagyarul.eu felületén az idei év végéig további
hatvan-hetven pályázat megjelenése várható.
A közvetlen uniós források felhasználásában érvényesülő partnerségi szemlélettel tovább
növelhető a Duna régió társadalmi és gazdasági kohéziója. A határon átnyúló projektek az
Európában élő teljes magyar nemzeti közösség további fejlődését szolgálhatják.
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

Megjelentek a KEHOP első felhívásai
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), 2015. július 28-án
meghirdetett öt felhívása ivóvízminőség-javító, szennyvízkezeléssel és hulladékgazdálkodással
összefüggő projekteket támogat több mint 57 milliárd forint értékben.
A KEHOP két új kiírása a szennyvízkezelés területén a meglévő szennyvízcsatorna-rendszerek
bővítéséhez, a szennyvíztisztító telepek korszerűsítéséhez, a szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás fejlesztéséhez, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-fogadó
műtárgyak kiépítéséhez biztosít támogatást. Ezekben a támogatási konstrukciókban a 20072013-as fejlesztési időszakban forráshiány miatt elutasított beruházásokhoz vagy a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) forrásokból folyamatban lévő szakaszolt projektek

továbbfinanszírozásához nyerhető el összesen közel 39 milliárd forint forrás.
Az ivóvízminőség-javítását célzó felhívások többek között a térségi vízellátó-rendszerek
kialakítását, a más vízbázisra való áttérést és az ivóvízhálózat rekonstrukcióját támogatják. Az e
projektek számára rendelkezésre álló vissza nem térítendő támogatás összege több mint 8
milliárd forint.
A 10 milliárd forint forráskerettel rendelkező, a települési hulladékkezelő létesítmények
hálózatának rendszerszerű fejlesztésére meghirdetett felhívás a KEOP-ból támogatott,
folyamatban lévő szakaszolt projekteket támogatja, és egyebek mellett a használt termékek
átvételét biztosító újrahasználati központok kialakításához, a szelektív hulladékgyűjtő- és
szállítókapacitás fejlesztéséhez és a szemléletformással kapcsolatos feladatokhoz nyújt pénzbeli
eszközöket.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program a 2014-2020-as európai uniós
fejlesztési ciklusban összesen több mint 379 milliárd forintot tesz elérhetővé ivóvízminőségjavító és a szennyvízkezelés megvalósítását célzó beruházások számára, és közel 122 milliárd
forintot a hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos projektek kivitelezésére.
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

Pályázati Kiírás az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
A pályázat célja: A támogatás célja a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-ai és a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati
adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása.
Pályázati alcélok:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása,
b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása,
c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve felújítása, temetőközlekedési utak építése,
felújítása,
d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,
e) településrendezési tervek készítése, valamint
f) munkahelyteremtési programok megvalósítása.
Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támogatás kizárólag az önkormányzati tulajdont
érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására, d) és f) pont
esetében tulajdonszerzésre is igényelhető.
Egy települési önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) kizárólag egy pályázat benyújtására

jogosult, melynek keretében több fejlesztési alcélra is igényelhet támogatást.
Keretösszeg: A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 10. pont szerint jogcímen a pályázati célra
9 700,0 millió forint áll rendelkezésre.
Pályázat benyújtására jogosultak köre: Az 1. pont szerinti települési önkormányzatok
jogosultak a pályázat benyújtására.
A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke: A támogatás mértéke 100%.
Lakosságszám alapján Pályázónként igényelhető maximális támogatás összege
a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,
b) 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,
c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,
d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,
e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint,
f) 2 001-3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint,
g) 3 001-5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint,
h) 5 001-10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000 forint,
i) 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint.
A település lakosságszámát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala adatai szerint 2013. január 1-jén fennálló adatai alapján kell meghatározni.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
 nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági
engedéllyel, és nem vállalja annak megszerzését 2015. november 30-áig, vagy vállalása
ellenére eddig az időpontig nem szerzi meg az engedélyt, amennyiben a pályázat
tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez hatósági engedély is szükséges;
 a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;
 pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós
forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült;
 a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van.
Pályázatok benyújtása: A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen
történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes területi szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen
történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. A
benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt
határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta,
valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő
munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon
benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

Pályázatok benyújtásának határideje:
 elektronikus feltöltés lezárása: 2015. szeptember 1. 16:00
 papír alapon történő benyújtás: 2015. szeptember 2.
E határidő elmulasztása jogvesztő.
A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai
kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes
munkatárs: Kukely Anikó, 06-1/441-1016, aniko.kukely@bm.gov.hu) fordulhatnak.
Pályázati kiírás letöltés
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=206#!DocumentBrowse

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
Kisiskolákban működő tehetséggondozó programok támogatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a
programok támogatására.

megbízásából az Emberi Erőforrás
kisiskolákban működő tehetséggondozó

A felhívás kódja: NTP-KKI-A-15
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra
A pályázat célja: A kisiskolákban működő komplex tehetséggondozó programok támogatása.
A támogatás formája és mértéke: A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású,
vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy
összegben, vagy a pályázó indokolt kérelme alapján a beszámoló elfogadását megelőzően
támogatási előleg formájában történhet.
A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás
igényelhető.
Támogatható tevékenységek:
Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább
egyet meg kell valósítania:
 Olyan, legalább 60 órás tanórán kívüli, tananyagtól eltérő komplex tehetséggondozó
program megvalósítása, melynek témája a tanulók alkotó kedvét erősíti, a téma iránt
való elköteleződésüket mélyíti. A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetséges
kisiskolai tanulók száma minimum 3 fő, maximum 10 fő lehet.
 Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex
tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két
tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl.
kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó
programot több, egymással együttműködő legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 3

fő, maximum 10 fő kisiskolai tanuló) műhelyek alkothatják, melyek egymást erősítik,
kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 20 fő tehetséges kisiskolai tanuló
vonható be.
A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet
megvalósítani!
Kötelezően választandó egyéb tevékenységek, amelyek közül a pályázónak
legalább egyet meg kell valósítania:
 A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára
szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor megvalósítása. (A
szaktábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)
 A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára
szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi
út megvalósítása. (A tanulmányi út az előírt 60 órás programba maximum 10 órában
számítható be.)
 A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont tanulók számára
szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos
színházlátogatás, múzeumlátogatás, kiállítás-látogatás. (A programelem az előírt 60
órás programba maximum 5 órában számítható be.)
A választott kiegészítő tevékenységekben a komplex tehetséggondozó programot vezető
tehetségsegítő pedagóguson/szakemberen túl maximum 1 fő felnőtt kísérő (szülő) vagy kísérő
pedagógus részvétele támogatható.
A nem támogatható tevékenységek köre: iskolai tanórához kötődő tanfolyam/kurzus,
fakultáció, nyelvvizsgára történő felkészítés, ECDL modulok és azok vizsgáira való felkészítés,
erdei iskola, versenyfelkészítés, versenyen való részvétel.
Pályázat benyújtására jogosultak: Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek
megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
 azon általános iskola vagy tagintézménye, amely kisiskolának minősül.
Figyelem!
Tagintézmény/Intézményegység
kizárólag
a
intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

székhelyintézmény/

Jelen Pályázati Kiírás keretében kisiskolának tekintendő azon általános iskola vagy
tagintézménye, amely olyan kistelepülésen működik, ahol csak egy általános iskolai feladatellátási hely található, és feladat-ellátási helyen egyetlen évfolyamon sincs egynél több önálló
osztály vagy az iskolában nincs nyolc évfolyamos képzés;
 amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
Tagintézmény/Intézményegység önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben
egy intézménynek több tagintézménye/intézményegysége kíván pályázatot benyújtani, úgy
minden tagintézménynek/intézményegységnek szükséges a regisztrációt elvégeznie.
A rendelkezésre álló keretösszeg:

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió
forint, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.
melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program
fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.
Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt,
 támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2015. július 1. és 2016. június
30. közé eső időszak, illetve
 beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2015. július 1. és 2016. május 15. közé
eső időszak,
amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.
A pályázatok benyújtásának határideje:
Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja
tartalmazza.)
Benyújtható pályázatok száma: Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot
nyújthat be. Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó
kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani
az EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és
Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott
megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program145/
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