A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 2011. december havi hírlevele

Információ a LEADER pályázatokról
A LEADER pályázatokat szeptember 30. és november 15. között kizárólag
elektronikusan lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH). A hivatal elektronikus rendszerébe szeptember 30-tól november 14-ig 1984
darab pályázatot töltöttek fel, míg az utolsó 24 órában 5572 pályázat érkezett. A
túlterhelés miatt a rendszer lelassult, ez okozhatott problémát a kérelmek beadásakor.
Tekintettel a problémára a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) soron kívül módosította
a LEADER pályázatok beadásáról szóló rendeletet, így azok is benyújthatták
kérelmeiket, akik az elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november 15-ig ezt nem
tudták megtenni. A módosított jogszabály alapján 2011. november 29. és 2011.
december 5. között ismételten megnyílt az elektronikus pályázati felület.
A Vásárhelyi Vidék Jövőéért Egyesülethez 36 pályázat érkezett be, melyek az alábbi
célterületekre irányulnak:
A települések és a térség ismertségét, hírnevét javító rendezvények támogatása – 32 db
Helyi termékek helyben történő feldolgozását célzó bemutató üzemek támogatása – 1 db
Ökogazdaságok támogatása – 3 db

Mezőgazdasági utak fejlesztése 2012-ben!
Mezőgazdasági utak építésére, felújítására ír ki 3 milliárd forintos keretösszegű
pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium.
A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. Támogatási kérelmet
mezőgazdasági termelők és önkormányzatok nyújthatnak be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2012. január 1-31. között.
Pályázat célja:
Lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával
külterületi mezőgazdasági út építése, felújítása, szélesítése, valamint a beruházással
érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló
árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító
egyéb létesítmények létesítése, felújítása, az építési normagyűjteményben megtalálható
forgalomtechnikai eszközök beszerzése.
Pályázók köre:

-

mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4
európai méretegységet (EUME),

-

helyi önkormányzat

Támogatható tevékenységek köre:

-

E rendelet alapján csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek
vízelvezetése biztosított, egyik végpontjukon közvetlenül elérik a mezőgazdasági
földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik végpontjukon közvetlenül vagy
közvetetten (legfeljebb egy – folyamatos, akár több helyrajzi számon
nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz
kapcsolódnak.

-

Árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését
biztosító létesítmények létesítéséhez, felújításához, továbbá forgalomtechnikai
eszközök beszerzéséhez önállóan támogatás nem nyújtható.

Pénzügyi feltételek:

-

A támogatás keretösszege legfeljebb 3 milliárd Ft.

-

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.

-

A támogatás összege minimum 4000 eurónak megfelelő forintösszeg, maximum
215 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Pályázat benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmet 2012. január 1-31. között lehet benyújtani.

