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Módosult a LEADER támogatási kérelmek benyújtási határideje 
Új határidő: 2019. május 15. 

 
A már megkezdett és folyamatban lévő közösségi célú pályázatok teljes körű benyújtása 
érdekében 2019. május 15. napjára módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
felhívásai esetében a támogatási kérelmek benyújtásának határideje. Az új értékelési 
szakaszok (2019.04.12. és 2019.05.15.) és a módosított határidő bevezetésén kívül a 
felhívásokban nem történt egyéb módosítás. 
 
A felhívások módosításának részletes jegyzéke letölthető formátumban elérhető a 
www.cserhatalja.eu oldalon. 
 
A módosított felhívások és mellékletei elérhetőek az alábbi linken:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 
 
 

Megjelent a Magyar Falu Program keretében  
„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramhoz  

kapcsolódó pályázati kiírás 
 
 
A kiírás kódszáma: MFP-NHI/2019 
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 
6.000.000.000 forint. 
 
A pályázat célja: A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú 
települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már 
meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy 
programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz 
kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre. 
 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a 
Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de 
legkésőbb 2020. december 31. 
 



A tervezett programok megvalósításának időszaka, és a bértámogatás nyújtásának időszaka 
nem haladhatja meg a 12 hónapot. 
 
A pályázat benyújtásának határideje és módja: A pályázatot kizárólag elektronikus úton, az 
elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó 
önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag 
elektronikus úton történik. 
 
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2019. március 18. és 
2019. április 27. között van lehetőség. 
 
A pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 
2019. április 27. 
 
A pályázati felhívás, általános útmutató és a segédletek az alábbi linkre kattintva tölthetők le:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 
 
 

Megjelent a Magyar Falu Program keretében  
„A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” című alprogramhoz  

kapcsolódó pályázati felhívás 
 
 
A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2019. 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 000 000 
000 forint. 
 
A felhívás célja: A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú 
településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a 
helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő, de használaton kívüli 
épületek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: 
templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) általános és energetikai 
felújítására, egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására, valamint 
programszervezésre, a program(ok)hoz kapcsolódó működési költségekre, eszközbeszerzésre. 
 
Kérelmezők (jogosultak) köre: Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2018. január 1. 
napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti 
lakosságszámú településeken4 szolgálatot ellátó azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi 
feltételek mindegyikének megfelelnek: 

 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi 
jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 
21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 
559 kódjával rendelkeznek; 

 A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os 
felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az 
alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház 



vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei; 

 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben 
foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani; 

 Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal. 
 
A kérelem benyújtásának határideje és módja: Kérelmet kizárólag elektronikus úton, az erre 
rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a felhívásban 
megadott benyújtási határidőig. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik cégkapuval, a 
kérelem benyújtásához cégkaput kell létesítenie.  
 
Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2019. március 18. napjától 2019. április 
25. napjáig van lehetőség. A kérelem benyújtásának módja kizárólag elektronikus úton, 
elektronikus kitöltő programon keresztül történik. A kérelmek benyújtása folyamatosan, de 
legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. április 25. 
 
A pályázati felhívás, általános útmutató és a segédletek az alábbi linkre kattintva tölthetők le:  
 
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml 
 
 
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 

 


