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LEADER információk – tájékoztatás az ÚMVP IV. tengely 3
célterületére benyújtott pályázatokról
A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület döntéshozó testülete 2012. április 25-én tartotta ülését,
amelyen az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyén benyújtott projektek
pontszámminimumáról, illetve forrásallokációjáról döntött az elnökség. A döntés dokumentációját
elküldte szervezetünk a Program Irányító Hatóságának, amely ellenőrzést követően engedélyt adhat a
fejlesztési források lekötésére. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja Egyesületünket, melynek
munkaszervezete ezt követően postázhatja a támogatási, illetve elutasító határozatokat. A döntésről, a
pályázatok pozitív, illetve negatív elbírálásáról a határozatok kipostázásáig nem áll módunkban
tájékoztatást adni.

Feladatok a támogatási határozatot kapó ügyfeleinknek –
LEADER rendezvények magvalósítása
Ezúton hívjuk fel azon ügyfeleink figyelmét, akik a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján 2011.
őszén LEADER rendezvény célterületünkre pályázatot nyújtottak be, hogy a fenti jogszabály 12.§
szerint jelentési kötelezettségük áll fenn.
A befogadó végzések kiküldésre kerültek, ezek után már saját felelősségre meg lehet valósítani a
rendezvényt, viszont ebben az esetben is szükséges az alábbiak elvégzése. Ezekre azért érdemes
figyelni, mert nem teljesítésük esetén az MVH csökkentheti, vagy akár teljes egészében vissza is
vonhatja a támogatást. A jogszabályi kötelezettségek között szerepel, hogy jelen esetben A Vásárhelyi
Vidék Jövőjéért Egyesületnek el kell juttatni a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, melyet
akciócsoportunk honlapján (www.vasarhelyert.eu) is meg kell jeleníteni legkésőbb a rendezvény
időpontját megelőző 30.napig.
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Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy legalább 48 órával a fenti határidő előtt
juttassák el hozzánk a dokumentumokat, elektronikus formátumban a következő e-mail címre:
leader@hodmezovasarhely.hu. A levél tárgyába tüntessék fel: LEADER rendezvény dokumentációja
FONTOS!
Csak azokat az anyagokat tudjuk felrakni a honlapunkra, melyeket Önök időben eljuttatnak hozzánk,
ezek minőségéért és tartalmáért természetesen a rendezvény szervezője a felelős. Csak az elektronikus
anyagok feltöltését tudjuk vállalni, papír alapúét nem. A hivatkozott jogszabály előírásai a következők:
12. § (4) Az ügyfél köteles
a) a rendezvényről az illetékes LEADER HACS-ot (A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület)
értesíteni, ezzel egyidejűleg a rendezvény témájának, helyszínének és időpontjának a rendezvény
megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján történő
közzétételéről gondoskodni, valamint
b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30
nappal az MVH kirendeltségének (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrad Megyei
Kirendeltsége – 6701 Szeged, Pf.: 26.), valamint az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni.
(5) Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon belül
írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak (A Vásárhelyi
Vidék Jövőjéért Egyesület, 6800 Hódmezővásárhely Pf.:34.), valamint a kifizetési kérelemmel együtt
benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek.
Az emlékeztető tartalmazza
a) a rendezvény helyszínét, időpontját,
b) a célcsoport megjelölését,
c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
d) legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati
elemeket bemutató dátumozott fotót, valamint
e) az illetékes LEADER HACS-nak a rendezvényről való értesítését bizonyító dokumentumot.
(6) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a jóváhagyott
támogatás mértékét az MVH 5%-kal csökkenti.
(7) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az (5) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a kifizetési
kérelem elutasításra kerül.
13.§ (1) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény, illetve rendezvénysorozat megvalósításának
határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap.
(3) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a rendezvény helyén az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/
EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent, a LEADER HACS és az EU-
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13.§ (1) Az e jogcím keretében támogatható rendezvény, illetve rendezvénysorozat megvalósításának
határideje a támogatási határozat kézhezvételét követő 24 hónap.
(3) A támogatás további feltétele, hogy az ügyfél a rendezvény helyén az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK
tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i
1974/2006/ EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent, a LEADER HACS és
az EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) feltüntesse.
(4) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatott
tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési kérelmének összege a támogatási határozattal jóváhagyott
összeg 5%-ával csökkentésre kerül.

A Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot hirdet civil
szervezetek támogatására
Megjelent a Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és
alkalmazkodás Kollégium; a Közösségi környezet Kollégium; valamint a Társadalmi
felelősségvállalás Kollégium megbízásából a Nemzeti Együttműködési Alap 2012 évi nyílt pályázata
civil szervezetek támogatására.
PÁLYÁZATIKIÍRÁS
civil szervezetek működési célú támogatására
(Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a
projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való
megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében
felmerült kiadás.
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A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatási időszak a pályázó által a pályázatban megjelölt tevékenységi kör alapján, a
megfelelő Kollégium támogatásához kapcsolódó időszak:
Kollégium
Nemzeti összetartozás
Új nemzedékek jövőjéért
Mobilitás és alkalmazkodás
Közösségi környezet
Társadalmi felelősségvállalás

Kezdő
2012.04.21
2012.05.01
2012.05.11
2012.05.21
2012.05.31

Záró
2013.02.20
2013.02.28
2013.03.10
2013.03.20
2013.03.30

A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem
térítendő vagy visszatérítendő támogatást.
Beadási határidő:
Kollégium
Nemzeti összetartozás
Társadalmi felelősségvállalás
Mobilitás és alkalmazkodás
Közösségi környezet
Új nemzedékek jövőjéért

Határidő
2012. május 2. 23:59 óra
2012. május 3. 23:59 óra
2012. május 4. 23:59 óra
2012. május 7. 23:59 óra
2012. május 8. 23:59 óra

További információ az alábbi link segítségével érhető el:
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1980&cikkid=10376&listabol=1

