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Módosult a LEADER támogatási kérelmek benyújtási határideje 
Új határidő: 2019. március 11. 

 
Egységesen, 2019. március 11. napjára módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 7 
LEADER felhívása esetében a támogatási kérelmek benyújtási határideje. A 
felhívásonként rendelkezésre álló forrásra, az eddig benyújtott támogatási kérelmek számára 
és az igényelt támogatási összegekre tekintettel a munkaszervezet elsősorban az alábbiakban 
felsorolt felhívások esetében várja továbbra is az új kérelmek benyújtását: 

 VP6-19.2.1.-18-3-17 Kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése 
 VP6-19.2.1.-18-5-17 Biztonságtechnikai beruházások támogatása 
 VP6-19.2.1.-18-6-17 Közösségi célú beruházások támogatása 
 VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések 
 VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása 

 
Az új benyújtási határidő mellett a felhívásokban módosításra kerültek a műszaki – szakmai 
és egyéb elvárások, valamint a csatolandó dokumentumok köre. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
felhívásokban végrehajtott módosítások nem érintik hátrányosan a már benyújtott és jelenleg 
ügyintézés alatt álló támogatási kérelmeket! A felhívások módosításának részletes jegyzéke 
2019. január 10. napjától letölthető formátumban elérhető a www.cserhatalja.eu oldalon. 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy 2019.01.09-én lezárásra kerül a VP6-19.2.1.-18-2-
17 Előkészítő és megalapozó tanulmányok felhívás, így kizárólag ezen felhívás esetében 
támogatási kérelem benyújtására 2019.01.10. napjától nincs lehetőség. 
 
A módosított felhívások és mellékletei elérhetőek az alábbi linken:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 
 

 
Módosult a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése” című felhívás 
 
Módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: 



 
1. Az intézményrendszerben bekövetkezett változás miatt kiegészítésre került a felhívás a 4. 
számú bevezető oldalon és az 1.3. A támogatás háttere című pontban. 
 
2. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezet, II. 
alfejezetének e) betűjelű pontja. 
 
3. Módosításra került a felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok című fejezet, 3. Tartalmi 
értékelés szempontok című alfejezetének 2. célterületre vonatkozó táblázat 5. számú 
pontjához kapcsolódó lábjegyzet. 
 
4. Módosult a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című fejezet 2. számú, A 
felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége című pontja. 
 
A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” 
kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre. 
 
A módosítás részletes jegyzéke és a felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:  
 
IH közlemény 
 
 

Módosult a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című 
felhívás 

 
 
Módosul a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” elnevezésű (VP3-
4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívás dokumentációja Felhívjuk a tisztelt Támogatást Igénylők 
figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: 
 
1. Módosult a felhívás 3.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása című fejezetének bevezető szövege.  
 
2. A felhívás 8. számú mellékletének (Üzleti terv kitöltési útmutatója) I/5. „Meglévő 
szakértelem” pontjához kapcsolódóan az Irányító Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a 
47/2011. (V. 31.) VM rendelet 2019. június 1. napján hatályát veszti, a tárgykörben ettől az 
időponttól a 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet rendelkezései irányadóak. 
 
A módosítás részletes jegyzéke és a felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:  
 
IH közlemény 
 

 
Módosult a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című felhívás 

 
 
Módosul a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű 



(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja 
 
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: 
 
1. Az intézményrendszerben bekövetkezett változás miatt kiegészítésre került a felhívás az 5. 
számú bevezető oldalon és az 1.3. A támogatás háttere című pontjában. 
 
2. Módosításra került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezet, III. 
alfejezetének a 2. célterületre vonatkozó a) betűjelű pontja. 
 
3. Módosult a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című fejezet 8. számú pontja. 
 
A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” 
kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre. 
 
IH közlemény 
 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
 

 

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 

 


