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Vállalkozásfejlesztési pályázat az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programban
Hamarosan ismét lehetőségük nyílik a helyi magánszemélyeknek és vállalkozásoknak arra, hogy új,
eddig nem végzett gazdasági tevékenységbe kezdjenek, illetve működő vállalkozásukat
továbbfejlesszék Uniós forrásokból. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III.
tengelyén a közeljövőben (2012. április-május) ismét pályázhatóvá válik a mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése jogcím, amelyen akár 65% támogatási intenzitással is lehet pályázni induló,
vagy működő vállalkozások fejlesztésére. A 2009-es évben kiírt pályázati időszakhoz hasonlóan ismét
helyi forrásokból, helyi döntéshozatal határozza meg a nyertes pályázathoz szükséges minimális
ponthatárt. Mivel az idei évben fel nem használt Uniós források az év végén visszakerülnek a központi
költségvetésbe, így Egyesületünknek nem is lehet más a célja, mint hogy minél több helyi vállalkozás
beindítását és fejlesztését segítse elő a rendelkezésre álló összegekből még ebben a pályázati
ciklusban.
A vállalkozásfejlesztési pályázatból támogatható tevékenységek az alábbiak:
- fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, gépek, berendezések beszerzése
-

a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a
fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása

-

a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztés

-

minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése

Mivel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program és az Új Széchenyi Terv területi lehatárolása
következtében Hódmezővásárhely kikerült ebből a pályázati körből, így a kistérségből Mártély és
Székkutas településen élők, vagy tevékenységet végzők jogosultak pályázni az alábbi módon:
- ha az ügyfél természetes személy, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a két
település valamelyikén;
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- ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik a két település
valamelyikén.
Fontos kitétel a pályázóra vonatkozóan, hogy nem támogatható olyan működő mikrovállalkozás
fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik.
A pályázattal kapcsolatban személyes tanácsadással segít munkaszervezetünk a potenciális
pályázóknak a Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatal I. emelet 14-es irodájában.

Meghívó
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport és a Széchenyi Programiroda
Lakossági Fórumot tart az alábbi témakörökben:
- Vállalkozásfejlesztési program az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyén
(előadó: Talmácsi Krisztián, pályázati referens – A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület)
- Kis- és középvállalkozások fejlesztési lehetőségei az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségeivel
(előadó: Dr. Bakos Tamás, megyei irodavezető – Széchenyi Programiroda)
Időpont: 2012. március 27-én, kedd 17.00 óra
Helyszín: Székkutas, Művelődési Ház emeleti terem

A részvétel ingyenes.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2012. március 21.

A LEADER pályázatok
ügyintézési, bírálati folyamata
A 76/2011. (VII. 29.) Vidékfejlesztési Minisztériumi rendeletben meghirdetett második LEADER
pályázati fordulóban december 5-ig akciócsoportunkhoz beérkezett pályázatok ügyintézése
folytatódott, és az alábbiakban röviden bemutatjuk az ügyintézési és döntési folyamatot. A második
LEADER pályázati fordulóban december 5-ig akciócsoportunkhoz 36 db pályázat érkezett be az MVH
elektronikus pályázatkezelő felületén. Ebből 2 db pályázat személyi összeférhetetlenség miatt az MVH
kirendeltséghez került ügyintézésre. A pályázatok alapjogosultsági vizsgálata tavaly decemberben
lezárult. Január-február hónapok folyamán a formai kritériumoknak való megfelelés A/1 szintű
ügyintézői vizsgálatát folytatta le két pályázatkezelő munkatársunk, ennek során, szükség esetén
hiánypótló végzéseket küldtek ki. A határidőn túl benyújtott hiánypótlások miatt sajnos lesz olyan
pályázat, ami elutasításra kerül. Február második felében lezajlottak a bővítéssel, felújítással járó
építési beruházások helyszíni szemléi, amely során a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
felügyeleti ellenőrzést végzett. A jegyzőkönyv megállapítása alapján a „HACS munkatársai az eljárásrend szerint jártak el, munkájukat körültekintően végezték”. Az ügyintézés következő szakaszában
a „négy szem” elvét követve – a két pályázatkezelő egymás munkáját ellenőrzi az A/2-es
pályázatkezelői szinten – a pályázatok A/2-es ellenőrzése, a pályázatok tartalmi értékelése, pontozása
zajlott. Ezt követően kerültek az értékelt pályázatok „B” ügyintézésre, felülvizsgálatra az MVH-hoz.
Az MVH regionális és központi ellenőrzéseit követően kerülnek a pályázatok az Irányító Hatósághoz,
ahonnan visszakapja Egyesületünk a célterületenként rangsorba állított pályázati listákat, melyek
alapján egyesületünk elnöksége dönt a támogatáshoz szükséges minimum ponthatárról. Ezt követően
születhetnek meg a támogatási igénynek helyt adó/részben helyt adó határozatok.

Elindult a civil szervezeteket segítő
két kormányzati honlap
A kormány civil.kormany.hu, és kozhasznusag.kormany.hu címen elindítja a civil törvénnyel
kapcsolatos honlapjait, amelyek tájékoztatást kívánnak nyújtani a hazai civil szervezeteknek a rájuk
vonatkozó új jogszabályi háttérről, a működésüket segítő információkról. A honlapok részei annak az
új civil törvénnyel is megcélzott szemléletváltásnak, amely szerint a kormány átlátható kapcso-latokat
kíván teremteni a civil szektorral.
A több mint egy éves előkészítő munka után elfogadott és január 1-jén hatályba lépett új civil törvény
(az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) a civil szervezetek számára kevesebb adminisztrációt
garantál, működésüket átlátható, világos szabályokkal kívánja segíteni.
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A civil.kormany.hu címen érdeklődők számos témakörben kaphatnak bővebb információt a honlapon
keresztül a civil szervezetek működésére vonatkozóan (pl. a törvényben rögzített fogalmak, civil
szervezet alapításának feltételei, szervezettípusok, a nyilvántartásra, működésre, megszűnésre
vonatkozó szabályok, a Nemzeti Együttműködési Alap működése). Az egyes témák alatt megjelenő
információk fogódzót, segítséget kívánnak nyújtani a törvény értelmezéséhez, a kapcsolódó
jogszabályok azonosításához.
A honlap akadálymentes formában is elérhető, célja, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatos
nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel
összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása megvalósuljon.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ezzel párhuzamosan dolgozik egy olyan Civil
Információs Portál létrehozásán, amely széleskörű szolgáltatásokat lesz képes nyújtani a civil
szervezeteknek. A várhatóan júliusra létrejövő portálon keresztül például lekérdezhetővé válnak a
letétbe helyezett beszámoló és közhasznúsági melléklet adatai, és nyilvános lesz a civil szervezetek
állami támogatása valamint a jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezetőjének
vagyonnyilatkozata. A portálon a Nemzeti Együttműködési Alap működésének nyilvánossága
érdekében közzéteszik majd a Tanács és a kollégiumok döntését; a Tanács és a kollégiumok tagjainak
nevét; a tanácsi és kollégiumi tagok érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek nevét; a pályázati
felhívást; a részletes pályázati kiírást; támogatási és érdekeltségi adatokat, a Tanács és a kollégiumok
nyilvános üléseinek helyét, időpontját és napirendjét. Elérhetők lesznek a honlapon a civil szervezetek
elektori gyűléseinek helyére, időpontjára és a mandátumvizsgálat módjára vonatkozó adatok is.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatályba lépésével sokakban felmerül a kérdés, hogy
szervezetük a későbbiekben, az új szabályozás alapján megszerezheti-e a közhasznú minősítést, vagy,
hogy szervezetük, amely a korábbi szabályok szerint közhasznú volt, megtarthatja-e jogállását? Ezért a
szervezetek számára egy kalkulátor jelent meg a kozhasznusag.kormany.hu honlapon, amellyel a
közhasznú státusz megszerzéséhez szükséges feltételeket bárki saját szervezetére nézve leellenőrizheti
néhány adat beírásával. Az online felületen futó rendszer a jelenlegi törvény alapján ellenőrzi és
ismerteti az eredményt, amely szerint közhasznú minősítést szerezhet egy adott szervezet.
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