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CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI
EGYESÜLET HÍRLEVÉL
FIGYELEM!
Projektmegvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők
módosítása!
Megjelent a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító
Hatóságának 23/2015. (V. 29.) számú Közleménye az EMVA társfinanszírozásában
megvalósuló 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 2015. május
31-i projektmegvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidők meghosszabbításáról
döntött, amelynek értelmében a jogszabály módosítás folyamatban van.
23/2015. (V. 29.) számú IH Közlemény
A módosítás következtében az alábbi határidők lesznek irányadóak az egyes támogatott
műveletek tekintetében:
I. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
Az ún. ÁTK III. jogcímnél (2009-es támogatási kérelem benyújtási kör) a megvalósítás
határideje 2015. június 30.
Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. július 31.
II. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet
A rendelet 5/A. §-a szerinti támogatási ügyekben (ahol jogutódként a vízügyi igazgatási szervek
az ügyfelek) az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
III. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. július 31.
IV. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet
A projekt megvalósítás határideje: 2015. augusztus 31.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
V. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek
értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V.
22.) VM rendelet
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
VI. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
VII. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet
Az ún. ÁTK IV jogcímen a megvalósítás határideje: 2015. június 30.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. július 31.
VIII. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és
harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet
A projekt megvalósítás határideje: 2015. július 31.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.

IX. 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
A projekt megvalósítási határideje: 2015. június 30.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. június 30.
X. 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
A projekt megvalósítási határideje: 2015. június 30.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. június 30.
XI. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz tési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé
történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.)
VM rendelet
A projekt megvalósítási határideje: 2015. augusztus 31.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
XII. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013.
(III. 5.) VM rendelet
A projekt megvalósítási határideje: 2015. július 31.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
XIII. 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 projekt megvalósításának határideje: 2015. július 31.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
XIV. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
A projekt megvalósítási határideje: 2015. augusztus 31.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
XV. 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 projekt megvalósításának határideje: 2015. július 31.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
XVI. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében
technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet
A projekt megvalósítási határideje: 2015. augusztus 31.
Utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
Az IH közlemény tájékoztató jellegű, a fenti határidők módosítása jogszabályban történik.
Kecskemét, 2015. május „29.”
Dr. Viski József
Irányító Hatóság vezetője
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Kódszám: GINOP-1.3.1-15
Határidő: 2015. június 22-től 2017. június 22-ig
Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
A pályázat célja:
A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő pályázat célja mikro-, kis- és
középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,
árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.
A pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek
 magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozása;
 a
fejlesztés az „Ágazati fókusz” című mellékletben pontjában foglalt
tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik;
 hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak;
 a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba
kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
Pályázók köre:
A pályázat keretében azok a mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak, amelyek
 jogi formája:
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 egyéni vállalkozók,
 egyéni cégek szövetkezet
 rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel;
 éves átlagos statisztikai létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti évben minimum 2 fő volt;
 volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;






igényelt támogatás kisebb, mint az előző évi mérlegfőösszeg;
az igényelt támogatása kisebb, mint az előző évi árbevétel 50%-a;
a fejlesztés az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek
valamelyikéhez kapcsolódik;
a beruházást nem a Közép-Magyarországi Régió területén valósítják meg.

Elszámolható költségek:
Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
 területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek.
Külföldi árubemutató szervezése magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez
kapcsolódóan
 terembérlet díja
 dekorációs költségek
 technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás
stb.)
 sajtótájékoztató költsége.
Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
 marketingakciók költsége,
 marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése,
beszerzése,
 média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.
Online megjelenés (idegen nyelvű honlap kialakítás)
 domain név regisztráció,
 webtárhely,
 szoftverek,
 programozás és betanítás díja.
Tanácsadás igénybevétele (az összes elszámolható költség max. 5%-a)
 Max. nettó 96.000,- Ft/embernap díjazás elszámolható
 Külső szakértő által nyújtott nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz
kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos
vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás
szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi
szolgáltatáshoz).
Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás (maximum
500.000 Ft értékben)
Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
 grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő
marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan),
 árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele,
 árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási
költségei,




árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,
szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a
kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára.

Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (az összes elszámolható
költség max. 5%-a)
 Max. nettó 96.000,- Ft/embernap díjazás elszámolható;
 Szabványügyi testületek (Pl. Magyar Szabványügyi Testület) által elismert szabványok
vonatkozásában az arra akkreditációval rendelkező szervezet által a termék gyártásához
vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyújtott tanácsadás díja;

A szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei
(pl. újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi
vélemény).
Online megjelenés támogatása: Idegen nyelvű honlap kialakításához vagy meglévő honlap
idegen-nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó:
 domain név regisztráció (regisztrálni kívánt pontos domain név meghatározásával és
feltüntetésével)
 webtárhely,
 szoftverek,
 programozás és betanítás díja.
Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költsége:
 szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének,
érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi
iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak el,
 minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező
szervezet azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége
megfelel-e a vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek.
A támogatás formája, mértéke:
A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében („Ágazati fókusz")
felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek fejleszthetőek.
A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a.
Az igényelhető támogatás összege minimum 1.500.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft lehet.
Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző
teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1.000.000 Ft-tal szorzott
összegét.
A pályázat beadási határideje:
2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.
A pályázatról bővebben az alábbi linken olvashat.
Forrás: www.palyazat.gov.hu

Benyújtották a Vidékfejlesztési Program átdolgozását
A kormány benyújtotta az Európai Bizottságnak a 2014-2020-as uniós ciklusra vonatkozó
Vidékfejlesztési Program (VP) átdolgozott változatát, így mintegy 1300 milliárd forint
vidékfejlesztési forrás felhasználása kaphat zöld jelzést Brüsszelben - közölte a
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési államtitkársága az MTI-vel.
A benyújtást követő formális bizottsági eljárások maximum 60 napot vehetnek igénybe. Ennek
megfelelően a VP jóváhagyása várhatóan már júniusban megtörténik, onnantól kezdve
bármelyik jogcím megnyitható - mondta az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Kis
Miklós Zsolt hozzátette, az egyes jogcímek megnyitásához további előkészítő munka szükséges:
a pályázat-előkészítő munkacsoportok kidolgozzák az egyes pályázatok részletszabályait, az
eljáráshoz szükséges formulákat.
Zajlik továbbá az új követelményeknek megfelelő informatikai rendszer kialakítása a pályázatok
befogadásához. A Vidékfejlesztési Program megvalósítására 2020-ig mintegy 1300 milliárd
forint áll rendelkezésre. A program legfontosabb fejlesztési céljai közé tartozik a vidéki
munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése a mezőgazdaságban. Különösen fontos ez
a munkaigényes ágazatokban, mint az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcstermesztés vagy az
élelmiszer-feldolgozás.
A program forrásainak 34 százalékát fordítja a kormány munkahelyteremtő beruházásokra,
ennek mintegy a fele - csaknem 200 milliárd forint - az élelmiszer-feldolgozóipar technológiai,
erőforrás-hatékonyságot javító és hozzáadott értéket növelő fejlesztéseit jelenti - hangsúlyozta a
szakpolitikus. A kertészeti ágazat 72 milliárd forintnyi összegben részesül, de az ágazatban
dolgozók, gazdálkodók további forrásokat igényelhetnek még az öntözésfejlesztési, az
élelmiszeripari és a kockázatmegelőző beruházásokra fordítható források terhére is.
A kormány stratégiai célként kezeli a klímaváltozásra történő felkészülést. Ezért összesen 432
milliárd forinttal ösztönzi a környezetkímélő gazdálkodási módokat, a megújuló energiák
használatát, az erdőterületek növelését és a minőségi, fenntartható erdőgazdálkodást. Emellett a
VP a kis- és közepes - főként családi - gazdaságok támogatását helyezi előtérbe, hiszen ezen
vállalkozások jelentős munkahelyteremtő képességgel rendelkeznek és a legtöbb embert
foglalkoztatják.
A fiatal gazdálkodók kiemelt célcsoportjai az új vidékfejlesztési politikának. Elkülönített
forrásokkal, nagyobb támogatási intenzitással és külön tematikus alprogram keretében segíti a
képzett, ifjú gazdákat a kormány. Új mezőgazdasági vállalkozás létrehozására 38 milliárd
forintot, ezen felül további 40 milliárd forintot különített el a kabinet a fiatal és képzett
mezőgazdasági szakemberek beruházásainak támogatására.
A Vidékfejlesztési Program elsődleges haszonélvezői a kis- és közepes méretű gazdaságok
lesznek, a korábbi gyakorlattal ellentétben a támogatások legalább 80 százaléka kizárólag
számukra lesz hozzáférhető - hívta fel a figyelmet az új támogatáspolitikára az államtitkár.
A VP a vidéki térségek fejlesztésére, a helyi gazdaság és a közösségek speciális igényeire
reagáló szolgáltatások biztosítására is lehetőséget nyújt. Mindezt a kiegészítő jövedelemszerzési
formák és a kis gazdasági szereplők együttműködéseinek ösztönzésével, a helyi közösségi
szolgáltatások és infrastruktúrák fenntartható fejlesztésével, valamint a közösségi tervezésen

alapuló, LEADER típusú fejlesztésekkel, összesen közel 200 milliárd forintos pályázati forrással
kívánja megvalósítani a kormány.
A 2007-2013-as időszakhoz képest jelentős változás az új, egységes rendszerhez illeszkedő,
pályázóbarát eljárásrend, az egyszerűsített támogatástípusok bevezetése és az egyszerűsített
elbírálás. Jelentős új eleme a vidékfejlesztési programnak, hogy immáron lehetőség lesz a
beruházási jellegű pályázatok megvalósításához előleg igénylésére. Ezzel azokat is segíteni
tudjuk, akik hitelképesség és kezdőtőke hiányában nem tudtak pályázni a korábbi időszakban mondta Kis Miklós Zsolt.
Forrás: MTI
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
3053 Kozárd, Fő út 12.
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095.
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