A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
141/2009. (X. 5.) számú
KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 141/2009. (X. 5.) közleménye az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009.
(IX.17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján kihirdetett pályázati
felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
I. A pályázatban való részvétel feltételei
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. Törvény (a
továbbiakban: Törvény) 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel
feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg támogatást igénylő
ügyfélként regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által
vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
A regisztrációs kérelmet G001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) székhely/lakóhely szerint illetékes megyei
kirendeltségeihez. Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik
regisztrációs számmal, akkor legkésőbb a pályázathoz csatolni kell a kitöltött regisztrációs
kérelmet, vagy a G001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs
kötelezettségének még a pályázat benyújtása előtt eleget tett. Amennyiben a regisztrált adatok
bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G002 számú nyomtatványon 15 napon
belül köteles bejelenteni a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei
kirendeltségéhez. A G001-es és a G002-es formanyomtatvány a www.mvh.gov.hu honlapról
letölthető.
A pályázat érdemi feldolgozása addig nem kezdhető meg, amíg az ügyfél nem ”Támogatást
igénylő”. Felhívjuk továbbá a figyelmét, ha a regisztráció típusa nem „Támogatást igénylő”
hanem eltérő („Támogatást nem igénylő, pénzügyi kapcsolattal” vagy „Támogatást nem
igénylő, pénzügyi kapcsolat nélkül”), akkor G002 nyomtatvány kitöltésével módosítsa
„Támogatást igénylő”-re.
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II. A támogatás igénybevételének feltételei
A támogatási rendelet alapján az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) pályázati felhívást
jelentetett meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről, mely elérhető a FVM honlapján a Pályázatok menüpont alatt (www.fvm.hu). A
pályázati felhívás egyrészről tartalmazza a támogatási igénybevételének általános feltételeit
másrészről a LEADER Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: LEADER HACS) által
meghatározott célterületeket a HPME (Helyzet-Probléma-Megoldás-Eredmény) katalógusban.
A HPME katalógus elérhető a vonatkozó IH Közlemény mellékleteként, továbbá a MVH
hivatalos weboldalán (www.mvh.gov.hu) „LEADER-HPME Katalógus” néven elektronikus
formában.
A támogatási rendelet alapján kizárólag olyan célokra és tevékenységekre igényelhető
támogatás, amelyek szerepelnek a fejlesztés megvalósulási helye szerint illetékes LEADER
HACS HPME katalógusában. A célterületek részletes feltételeit az ún. célterület adatlapok
tartalmazzák. A célterületeknél külön nem szabályozott feltételekre a pályázati felhívás illetve
a támogatási rendelet szabályait kell alkalmazni.
Továbbá megfelelően kell alkalmazni a 2007. évi XVII. Törvény „a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről” és a 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet „az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól” vonatkozó rendelkezéseit.
A támogatási rendelet alapján támogatás vehető igénybe az illetékes LEADER HACS
területén, a LEADER HACS HPME katalógusában foglaltaknak megfelelően az alábbi
jogcímek keretében kihirdetett célterületeken megvalósuló fejlesztésekre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

LEADER közösségi célú fejlesztés;
LEADER vállalkozási alapú fejlesztés;
LEADER rendezvény;
LEADER képzés;
LEADER térségen belüli együttműködés;
LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés;
LEADER tervek és tanulmányok.

A támogatási rendelet alapján az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye,
telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tevékenységi
területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak.
Az ügyfél pályázatában szereplő fejlesztése vonatkozásában a beruházás, fejlesztés csak egy
LEADER HACS területén valósulhat meg, kivéve a LEADER térségen belüli együttműködés,
és a LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés szerinti jogcím keretében
megvalósuló fejlesztéseket.
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Nem vehető igénybe támogatás önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így
különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvízelvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi
létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat
fejlesztésére.
Nem vehető igénybe támogatás a települési önkormányzatok által kötelezően ellátandó
feladatok - kivéve köztemető - ellátását szolgáló épület, épületrész fejlesztésére valamint
eszköz és technológia fejlesztésére.
Nem vehető igénybe támogatás:
•

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM
rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre;

•

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
136/2008. (X. 18) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre;

•

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.)
FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre;

•

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki örökség megőrzéséhez
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM
rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre;

•

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(a továbbiakban: IKSZT) kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján támogatható
tevékenységre, fejlesztésre;

•

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések
tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM
rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre.

•

tanácsadást, tanulmánykészítést, oktatást illetve képzést az ügyfél a 800/2008/EK
rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásától
nem vehet igénybe.

•

a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott, illetve nem támogatható célokra,
tevékenységre, kiadásra.
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Támogatás igénybevételére jogosult:
A támogatás igénybevételére jogosultak köre célterületenként eltérő, az alábbi listából az
adott célterület esetében jogosultak körét az illetékes LEADER HACS célterület adatlapjai
tartalmazzák.
A támogatási rendelet alapján ügyfél lehet:
•
•
•
•
•

természetes személy (vállalkozási alapú fejlesztés, képzés, térségen belüli
együttműködés jogcímek esetén),
mikro-, kis-, és középvállalkozás,
non-profit szervezet (bíróságon bejegyzett),
egyházi jogi személy,
települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás,

amennyiben fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS tervezési területen.

Pályázat akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
•
•
•
•
•

eleget tesz a Vhr.-ben, a támogatási rendeletben, a pályázati felhívásban és a HPME
katalógusban foglaltaknak;
szervezet a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás,
adósságrendezés alatt (kivéve induló vállalkozás);
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, amelyet az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályoz;
nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való
kizárás hatálya alatt.
a működő vállalkozás nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

III. A támogatás mértéke
A támogatási összeg nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban
meghatározott maximális támogatási összeget, és nem támogatható az a pályázat, amely
esetén a támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott
minimális támogatási összeget. Az egyes ügyféltípusokra vonatkozóan az adott célterület
esetében alkalmazandó intenzitásokat a célterület adatlapok tartalmazzák.
Jelen támogatás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó
Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK (a továbbiakban:
1998/2006/EK bizottsági rendelet) bizottsági rendelet képezi.
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Ennek értelmében:
•

a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek
esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a
200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;

•

az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében a
támogatási rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást
követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000
eurónak megfelelő forintösszeget,

•

a támogatási rendelet alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó szervezetek esetében csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül.

A pályázatra vonatkozó egyéb feltételek:
•

A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél, egy célterületre kizárólag
egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében
megvalósuló tevékenységre igényelhető támogatás. Egy pályázat egy jogcímen belül
kizárólag egy célterületre irányulhat.

•

Egy ügyfél a 2007-2013-as tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három
pályázatot nyújthat be.

•

A támogatási rendelet alapján az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag
az ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési
kérelmének beadását követően nyújthat be.

•

A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg a pályázat beadására nyitva
álló időszak első napján hatályos Gépkatalógusban beazonosítható tételek
vonatkozásában a Gépkatalógus szerinti referenciaárát. A gépkatalógus az MVH
hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu) tekinthető meg.

•

A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg a pályázat beadására nyitva
álló időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárat. Az
ÉNGY az MVH hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu) érhető el..

•

Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a pályázat
befogadását megelőzően nem kezdhető meg.

•

A támogatással érintett ingatlannak a pályázat benyújtásakor per- és igénymentesnek
kell lennie.

•

Amennyiben külön jogszabály értékbecslés benyújtását teszi kötelezővé, kizárólag az
IH által közleményben közzétett értékbecslőktől származó szakvélemény fogadható el.
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LEADER közösségi célú fejlesztés esetében:
•
•
•
•
•

tradicionális eszköz beszerzése esetén egy árajánlatot kell mellékelni,
az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt
évig tart,
az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya, a
fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása
mellett bérbe adható,
a beruházási és a működési kiadások vonatkozásában az ügyfél köteles a támogatási
döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni.
ha az ügyfél működési támogatást is igénybe vesz, az utolsó kifizetési kérelem
benyújtása előtt kifizethető a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80
%-át meghaladó összeg,

LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében:
•
•
•

tradicionális eszköz beszerzése esetén egy árajánlatot kell mellékelni,
az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt
évig tart,
az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás, fejlesztés tárgya, a
fenntarthatóságának biztosítása érdekében, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása
mellett bérbe adható.

IV. Az ügyfél kötelezettségei:
•

Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások
összegének legalább 50%-át teljesíteni.

•

A beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben a
bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie.

•

Ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt
ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési
kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, az ügyfélnek
rendelkeznie kell teljes bizonyító erejű okirattal, amely igazolja, hogy az ügyfél
jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant
az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni.

•

Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik
(közbeszerzésre kötelezett vagy a Kbt.-t önként alkalmazza), a pályázat kedvező
elbírálását követően a közbeszerzés lefolytatása során köteles:
a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak
megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,
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b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve - ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az
eredményről szóló tájékoztató közzétételét - az írásbeli összegzést az annak
megküldését bizonyító dokumentumokkal,
c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt,
d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt,
e) annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a
megküldést - követő 3 munkanapon belül az MVH részére benyújtani.
Az ügyfél köteles továbbá:
a) MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek
részletezését, és
b) az eljárás - fentiek alapján még be nem nyújtott - összes érdemi dokumentumát, így
különösen a kiegészítő tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát; a bontási,
tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálati
dokumentumait;
ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti
tevékenység elszámolására vonatkozik.
•

Kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől
számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől
számított 3 éven belül meg kell valósítani, minden egyéb jogcím keretében
(rendezvény, képzés, térségen belüli együttműködés, térségek közötti és nemzetközi
együttműködés, tervek és tanulmányok) megvalósításának határideje a támogatási
döntés kézhezvételét követő 24 hónap. Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az
ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje gépbeszerzés esetén 6
hónappal, építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik.

•

Jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné,
használhatatlanná válás esetén a támogatás tárgya az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló
igazoló dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélhető
o azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi
eszközre, és
o gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, mely szerepel a
cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az
adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, a
támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik, és
korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban
szereplő gép korszerűségi mutatója.

•

A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések
értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK
rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati
elemek) fel kell tüntetnie.

•

Az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer működtetése
céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint – adatot kell szolgáltatni az erre
rendszeresített nyomtatványon.
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V. A pályázat benyújtása
A támogatási rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott
pályázatokat 2009. október 1. és 2009. október 31. között lehet benyújtani - az MVH és az
illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - az illetékes LEADER
HACS munkaszervezeti irodájába, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon,
postai úton. Tekintettel arra, hogy október 31. munkaszüneti napra esik a pályázat postára
adásának legkésőbbi dátuma 2009. november 02.
A LEADER HACS a megkötött delegálási szerződés értelmében a MVH helyett és
nevében jár el a pályázat bírálata során.
Az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodák elérhetőségét a 18. számú
melléklet tartalmazza.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a
küldeményt tértivevénnyel adja fel.
A postai úton benyújtott pályázatot és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában
(különálló laponként, max. A3-as méretben) kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló
lapokként történő kezelést, ezért kérjük, mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását.
Az MVH a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott, aláírt pályázatokat bírálja
el. A jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül, azt megelőzően vagy azt követően
benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasításra kerülnek.
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a pályázatot, ha azt
•
•
•
•
•
•
•

nem formanyomtatványon,
nem postai úton,
nem a megadott határidőben nyújtották be,
az arra jogosult által nincs aláírva,
a pályázatot nem az igény benyújtására jogosult személy terjesztette elő,
az ügyfél nem rendelkezik pénzügyi támogatást igénylő típusú regisztrációs számmal,
illetve a pályázattal egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez
szükséges ilyen regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet,
pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a
pályázat benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be bankszámlaszámát,

8

VI. A pályázati csomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok
A pályázat összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu
honlapról.
Formanyomtatványok:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében
igénybe vehető támogatás - Pályázat - Főlap (D3301-01)
Támogatási kérelem / Pályázat- Építési A betétlap (D0003-04)
Támogatási kérelem / Pályázat- Építési B betétlap (D0004-03)
Támogatási kérelem / Pályázat- Építési C betétlap (D0040-02)
Támogatási kérelem / Pályázat- Gép betétlap (D0001-04)
Támogatási kérelem / Pályázat- Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-03)
Pénzügyi terv (a LEADER vállalkozás alapú fejlesztés és közösségi célú jogcím
keretében benyújtott pályázathoz) (D3302-01)
Üzleti terv (pénzügyi terv mellett a LEADER vállalkozás alapú fejlesztés és
közösségi célú jogcím keretében benyújtott pályázathoz, amennyiben az ügyfél
természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás, és ha a kérelmezett támogatás
összege az 5 000 000 forintot meghaladja)
Működtetési és fenntarthatósági terv (pénzügyi terv mellett a LEADER vállalkozás
alapú és közösségi célú keretében benyújtott támogatási pályázathoz, amennyiben az
ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati
társulás, egyházi jogi személy vagy non-profit szervezet, és ha a kérelmezett
támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja)
Pályázat- Pénzügyi terv I. – SFH betétlap – (D0005-07)
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
természetes személy ügyfél esetén (D0079-01)
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
szervezet ügyfél esetén (D0080-01)
Közzétételi kérelem (D9901-01)
Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-02)
Célterület-specifikus formanyomtatványok

Üzleti terv és Működtetési és fenntarthatósági terv esetében A „Kommunikációs terv” és „A
vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” című fejezetek nem képezik az üzleti terv vagy a
működtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv
vagy a működtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségtől. Benyújtásuk esetén a
fejezeteket a meghatározott arányosítást követően, a pontozás során egyenként maximum +5
ponttal kell figyelembe venni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogatási rendeletben és a pályázati felhívásban előírt
csatolandó dokumentumok mellett a pályázati anyaghoz szükséges a célterület-specifikus
formanyomtatványokat is mellékelni, amelyeket a HPME katalógusban lévő célterület
adatlapok előírnak. A célterület-specifikus formanyomtatványok elérhetőek a vonatkozó IH
Közlemény mellékleteként, az FVM hivatalos honlapján „Pályázatok” menüpont alatt.
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Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a pályázat
kitöltését segítő Kitöltési útmutatót.
A pályázathoz a megadott, vonatkozó formanyomtatványokon kívül mellékelni kell:
•

települési önkormányzat, település kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett
önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a beruházás
megvalósításáról szóló határozat kivonatát;

•

non-profit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát

•

egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság
által kiadott, egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát;

•

természetes személy esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát;

•

a 1998/2006/EK hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű
támogatásról szóló nyilatkozatot,

•

a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni
lapmásolatot;

•

ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon
valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség
lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot,
amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett
ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig
használni;

•

építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől
függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és
részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői
névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni;

•

egyéb beruházás esetén - az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések
beszerzésére irányuló beruházások kivételével - műszaki leírást és dokumentációt;

•

legalább két árajánlatot, ha a referenciaár az ÉNGY-ben foglaltak alapján nem
állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és
az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.

•

tradicionális eszköz beszerzése esetén elegendő egy árajánlatot mellékelni,

•

az értékeléshez a támogatási rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásban
meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.
A vonatkozó célterületnél a célterület adatlapon meghatározott egyéb igazolásokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat

•
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Építéssel járó beruházások esetén:
•

az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez kell majd mellékelni a jogerős
építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról,
hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;

•

engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez kell majd
mellékelni a hatáskörrel rendelkező építési hatóság jogerős engedélyének hiteles
másolatát a létesítmény használatbavételéhez;

•

új vízi létesítmény létrehozása esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési
kérelemhez kell majd mellékelni a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles
másolatát, illetve az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős üzemeltetési vízjogi
engedély hiteles másolatát

VII. A pályázatok elbírálása
•

A támogatási rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás keretében benyújtott
pályázatok bírálata a Törvény III.-IV. fejezetének megfelelően történik.
A pályázat bírálatát az MVH az illetékes LEADER HACS-csal kötött delegálási
szerződés értelmében, a LEADER HACS közreműködésével végzi úgy, hogy a
pályázati felhívásban rögzített horizontális valamint az illetékes LEADER HACS
HPME katalógusában szereplő, a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett célterületre
meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, az azonos célterületre
benyújtott pályázatok között rangsort határoz meg.

•

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az
erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított megadott határidőn belül. Az MVH a
vonatkozó jogszabályokkal összhangban a pályázat elbírálásához a közleményben
foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

•

A MVH a pályázatot elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti
jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

•

A MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet.

VIII. A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfelek a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet 10. §-ában
meghatározott időszakokban kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kifizetési kérelmek
benyújtásának módjáról az MVH külön közleményben rendelkezik.
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IX. Közlemény kapcsolódó mellékletei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében
igénybe vehető támogatás – Pályázat - Főlap (D3301-01) (1. számú melléklet)
Támogatási kérelem / Pályázat- Építési A betétlap (D0003-04) (2. számú melléklet)
Támogatási kérelem / Pályázat- Építési B betétlap (D0004-03) (3. számú melléklet)
Támogatási kérelem / Pályázat- Építési C betétlap (D0040-02) (4. számú melléklet)
Támogatási kérelem / Pályázat- Gép betétlap (D0001-04) (5. számú melléklet)
Támogatási kérelem / Pályázat- Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-03) (6.
számú melléklet)
Pénzügyi terv (D3302-01) (7. számú melléklet)
Üzleti terv (8. számú melléklet)
Üzleti terv kitöltési útmutató (9. számú melléklet)
Működtetési és fenntarthatósági terv (10. számú melléklet)
Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató (11. számú melléklet)
Támogatási kérelem / Pályázat- Pénzügyi terv I. – SFH betétlap – (D0005-07) (12.
számú melléklet)
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
természetes személy ügyfél esetén (D0079-01) (13. számú melléklet)
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
szervezet ügyfél esetén (D0080-01) (14. számú melléklet)
Közzétételi kérelem (D9901-01) (15. számú melléklet)
Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-02) (16. számú melléklet)
Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER
keretében igényelhető támogatáshoz kapcsolódó pályázat kitöltéséhez (17. számú
melléklet)
Az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodák elérhetőségének listája és
levelezési címe (18. számú melléklet)
G001 Regisztrációs lap (19. számú melléklet)
G001 Kitöltési útmutató (20. számú melléklet)
G002 Regisztráció módosító lap (21. számú melléklet)
G002 Kitöltési útmutató (22. számú melléklet)

X. Ellenőrzések
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a LEADER HACS, továbbá az
Európai Unió, a magyar államháztartás és közigazgatás erre fölhatalmazott szervezetei a
pályázatokat adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés
keretében is vizsgálni.
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XI. Kapcsolódó jogszabályok
•

1698/2005/EK tanácsi rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

•

2007. évi XVII. Törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;

•

162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatásköréről;

•

93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005.
szeptember 20.) tanácsi rendelet (a továbbiakban 1698/2005/EK rendelet) 3. és 4.
tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével
kapcsolatos egyes kérdésekről;

•

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az előzetesen elismert helyi közösségek tervezési
folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről;

•

1997. évi CXXXV. Törvény halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;

•

23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában

megvalósuló

támogatások

igénybevételének

általános

szabályairól;
•

1997. évi CXXXV. törvény a települési kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről;

•

2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás;

•

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról;

•

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból

elmaradott,

illetve

az

országos

átlagot

jelentősen

meghaladó

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről;
•

1997. évi CLVI. törvény a Közhasznú szervezetek tevékenységéről;

•

1990. évi LXV. törvény helyi önkormányzatokról;

•

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről;
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•

136/2008. (X. 18) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről;

•

137/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a

turisztikai

tevékenységek

ösztönzéséhez

nyújtandó

támogatások

részletes

feltételeiről;
•

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről;

•

112/2009 (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) kialakítására és
működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről;

•

139/2008. (X. 22.) FVM az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó
képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről;

•

1893/2006/EK rendelet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE
Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint
egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető
.
XII. Közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Amennyiben a közlemény valamint mellékletei és a vonatkozó jogszabályok között
ellentmondás vagy eltérés merül fel abban az esetben a jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2009. október 05.

Margittai Miklós
elnök
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