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LEADER pályázatok, projekt adatlapok
bírálata
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet rendelkezései alapján a LEADER
pályázatok beadását a Projekt adatlapok beadása, és bírálata előzte meg.
A projekt adatlapok akciócsoportunkhoz történő benyújtásának határideje 2011. szeptember
29.-e volt, amelyet az ügyfelek postai úton, illetve személyesen átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásával adhattak be. A projekt adatlapokban rövid összefoglalásra került a tervezett
fejlesztések célja, ezen kívül a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákhoz való illeszkedés is, amelynek
minimum négy LEAER kritériumhoz kellett kapcsolódnia. Ennek vizsgálatát a Helyi Bíráló
Bizottság (HBB) látta el.
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesülethez összesen 47 db projekt ötlet érkezett be 3
célterületre, melynek megoszlása a következő:


A települések és a térség ismertségét, hírnevét javító rendezvények támogatására
összesen 40 db



A helyi termékek helyben történő feldolgozását célzó bemutató üzemek támogatására 3
db



Ökogazdaságok támogatására 4 db projekt adatlapot bírált el a Helyi Bíráló Bizottság.
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A projekt ötletek elbírálására 2011. október 10.-én került sor a Takács Ferenc Képző
Központban.

A HBB tagjai a beérkezett adatlapok, illetve a LEADER kritériumrendszerhez való

illeszkedés alapján egyöntetűen pozitív elbírálásban részesítette a pályázókat, mindenki
számára támogató nyilatkozat került kiállításra. A támogató nyilatkozatokat – melyek a
pályázat benyújtás kötelező, nem hiány pótolható mellékletét képzi- az akciócsoport
elektronikus, illetve postai úton küldte meg a pályázók részére. Ennek megfelelően az ügyfelek
számára lehetővé vált a pályázatok benyújtása, melyet kizárólag elektronikus úton lehet
kitölteni november 2.-ig.
A pályázatok benyújtása két módon lehetséges.


A saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfelek, akik maguk nyújthatják
be a pályázatot, illetve



A saját ügyfélkapuval nem rendelkező természetes személyek, és a cég, szervezet
besorolású ügyfelek, akik más természetes személy útján tudnak pályázatot beadni.
Ebben az esetben meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltése
felületen.

A technikai közreműködést a helyi akciócsoport végzi, ám ennek feltétele volt, hogy a segítség
igénybevételét szeptember 10-ig írásban – az erre megfelelő nyomtatványon jelezzék a pályázni
kívánók a helyi akciócsoport felé.
Azon személyek számára, akik önállóan kívánják feltölteni pályázatukat, a munkaszervezet
három helyszínen lakossági fórumot tartott, melynek témája az elektronikus feltöltéshez
kapcsolódó technikai jellegű kérdések megválaszolása volt. A fórumokon túl a munkaszervezet
irodájában is további segítséget vehetnek igénybe az ügyfelek a pályázat benyújtásával
kapcsolatosan.

2011. október 24.

OMÉK
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) megrendezésére 2011.
szeptember 29-30. között került sor Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban.
A kiállítás fővédnöke Orbán Viktor miniszterelnök, védnöke dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter volt.
Az OMÉK látogatóit az idén rengeteg látnivaló fogadta, a mezőgazdasági gépbemutatón az agrárágazat újdonságait mintegy 14.000 négyzetméternyi területen lehetett megtekinteni, valamint
a Kincsem Parkban közel 1.000 őshonos állatot mutatott be.
A dél-alföldi helyi akciócsoportok a kiállítás területén közös standdal népszerűsítették az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP). A pavilonban bemutatásra kerültek a régió kitűnő
termékei, a teljesség igénye nélkül kalocsai fűszerpaprika, keceli pálinka, makói hagymáskenyér,
vagy éppen csabai kolbász csalogatta a standhoz a kóstolni vágyó látogatókat.
Az akciócsoportok térségük kulturális, gazdasági és természeti kincseikről szóló kiadványokkal
népszerűsítették a régió településeit abból a célból, hogy a szakmai jelleg megtartása mellett
a rendezvény a fogyasztók, a nagyközönség számára is vonzóvá váljon.
A pavilonhoz látogatók a helyi akciócsoportok által készített kisfilmeket, képeket tekinthettek meg,
amelyek folyamatosan vetítésre kerültek, és a látogatók nyomon követhették segítségükkel
a Program sikeres projektjeit, leginnovatívabb fejlesztéseit.
A kiállítás remek lehetőséget nyújtott a helyi akciócsoportoknak a nemzetközi kapcsolataik
kiépítésére, bővítésére, hiszen nagyszámú nemzetközi delegáció vett részt a rendezvényen.
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület a helyi iparművészek remekeivel igyekezett a kistérség
értékeire felhívni a figyelmet. Az helyi kerámia tárgyak, a tűzzománc technikával készült illusztrációk,
és a vásárhelyi motívumokkal díszített szőttesek egyaránt elismerést váltottak ki a nagyszámú
kilátogatóból. Egyesületünk a regionális egyeztetés alapján a szeptember 29. és a szeptember 30.
napon képviselte a régiót a nagysikerű kiállításon.
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Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
levélben köszönte meg az akciócsoport részvételét a kiállításon.
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Támogatási kérelmek benyújtásának időpont
módosítása
Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 118/2011 (X. 19.) közleménye a
Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek
benyújtási időszakának módosításáról.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghirdetett, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozással támogatott, a 135/2008. (X.18) FVM
rendelet által szabályozott Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a 138/2008. (X.18.) FVM rendelet
által szabályozott Vidéki örökség megőrzése jogcímek esetében a hatályos rendeletek alapján 2011.
november 1-30. között van lehetőség támogatási kérelem benyújtására.
Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a két jogcím esetében a támogatási kérelem benyújtási
időszak módosulni fog. 2011 novemberében nem lesz lehetőség kérelem benyújtására.
Tekintettel arra, hogy mindkét jogcím esetében szükséges a jogcímrendeletek módosítása, majd azt
követően a leendő ügyfelek számára a megfelelő felkészülési idő biztosítása, a LEADER HACS-ok
terheltségének csökkentése érdekében, továbbá a vidéki jelzések és a folyamatban lévő LEADER
pályázati beadási időszak miatt a benyújtási időszakot - várhatóan 2012 februárjára - módosítja
az Irányító Hatóság.
A halasztott benyújtási időszak elősegíti az ügyfelek hatékonyabb felkészülését, a gyorsabb kérelemkezelést, ezáltal a kérelmek mihamarabbi feldolgozását.
A Falumegújítás és- fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek támogatási kérelem
benyújtási időszaka a két jogcímrendelet módosításának keretében fog megjelenni.

Helyszíni ellenőrzés a Helyi Akciócsoportnál
2011. október 5-én a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltség
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Helyszíni Ellenőrzés Osztálya a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény alapján a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok finanszírozása
jogcím vonatkozásában helyszíni ellenőrzést tartott Egyesületünk irodájában.
Az ellenőrzés a 2010. október és a 2011. július közötti időszak működési költségeinek
felhasználására, valamint az akkreditációs előírásoknak való megfelelésre irányult.
Az ellenőrzés során a helyszíni ellenőrök – a jegyzőkönyv megállapításai alapján – hiányosságot nem
tapasztaltak, hiánypótlásra nem került sor.

Meghosszabbították a LEADER pályázatok
benyújtási határidejét
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a pályázatokat 2011.
szeptember 30. és október 31. között lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül.
Az ügyfeleknek most első alkalommal van lehetősége arra, hogy pályázataikat kizárólag elektronikus
formában nyújtsák be. Az elektronikus beadás egy új rendszer, amellyel a pályázók ebben a formában
eddig még nem találkozhattak.
Az elektronikus pályázat benyújtásához MVH regisztrációs számot és ügyfélkapus jelszót szükséges
igényelni, továbbá amennyiben meghatalmazottat kíván igénybe venni az ügyfél, akkor a
meghatalmazást jóvá kell hagyatni az MVH-val, utána kezdődhet meg a pályázat feltöltése.
A visszajelzések szerint a pályázatok elektronikus beadását sokan nem tudják a határidő lejárta előtt
megvalósítani (az október 31. illetve november 2-ai határidőt egy négy napos ünnep előzi meg).
Az Irányító Hatóság az ügyfelek érdekét és az esélyegyenlőséget szem előtt tartva a pályázat
benyújtási időszakot 2011. november 15-ig meghosszabbítja. Az erről szóló rendeletmódosítást az
Irányító Hatóság már kezdeményezte.

