Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Tisztelt Olvasó!

Ön a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén.
A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi
Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település önkormányzatai, vállalkozói, illetve civil szervezetei
ebben, a havonta megjelenő elektronikus kiadványban folyamatosan értesülhessenek az Új Magyarország
Vidékfejlesztési

Programmal

(ÚMVP)

kapcsolatos

aktuális

információkról,

illetve

pályázati

lehetőségekről, megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését, illetve a már támogatott és megvalósult
projektek pénzügyi elszámolását. Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos
információkkal szolgál az Ön számára!

Üdvözlettel
Gelencsér Géza
Elnök
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
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Rendelet módosítások !!!
A Miniszterelnökséget vezető Miniszter elmúlt hónapokban megjelent több rendelete is jelentősen
módosította az ÚMVP III.-IV. tengelyének keretein belül megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásainak
feltételeit. Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a legfontosabb módosítások, azonban felhívjuk minden
pályázó figyelmét arra, hogy a felsorolás nem teljeskörű, így az nem helyettesíti az egyes jogcímrendeletek
alapos áttanulmányozását !!!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet
Az 1/2014 (IX. 15.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
- 4. § (5) bekezdés:
Az ügyfélnek a támogatási határozat kézhezvételét követő két éven belül, legkésőbb 2015. március 31-ig kell
a műveletet megvalósítania;
- 17. § (3) bekezdés:
az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, legkésőbb 2015. május 31ig kell benyújtani;
A 8/2014 (XI. 19.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
- 7. § (6) bekezdés:
Árajánlatos tétel elszámolása esetén, az árajánlat adó olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot,
amelyet az adóhatósághoz legkésőbb a pályázónak az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a
jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat
vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye;
- 13. § (1) bekezdés:
Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az
üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer –
valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de
legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
52/2012. (VI. 08.) VM rendelet
Az 1/2014 (IX. 15.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
9. § (13) bekezdés:
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a) aki a támogatási döntést 2014. május 31-e előtt vette kézhez, annak a támogatási döntés kézhezvételéttől
számított 2 éven belül, legkésőbb 2015. március 31-ig kell a műveletet megvalósítania
b) aki a támogatási döntést 2014. május 31-e után vette kézhez, annak legkésőbb 2015. május 31-ig kell a
műveletet megvalósítania;
14. § (6) bekezdés:
a) aki a támogatási döntést 2014. május 31-e előtt vette kézhez, annak az utolsó kifizetési kérelmet a művelet
megvalósulását követő hat hónapon belül, legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani
b) aki a támogatási döntést 2014. május 31-e után vette kézhez, annak az utolsó kifizetési kérelmet a művelet
megvalósulását követő hat hónapon belül, legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelet
Az 1/2014 (IX. 15.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
4. § (12) bekezdés:
Az ügyfélnek legkésőbb 2015. március 31-ig kell a műveletet megvalósítania;
17. § (3) bekezdés:
az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, legkésőbb 2015. május 31ig kell benyújtani
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2012. (X. 1.) VM rendelet
Az 1/2014 (IX. 15.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
4. § (12) bekezdés:
Az ügyfélnek legkésőbb 2015. március 31-ig kell a műveletet megvalósítania;
17. § (3) bekezdés:
az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, legkésőbb 2015. május 31ig kell benyújtani
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.)
VM rendelet
Az 1/2014 (IX. 15.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
3. § (7) bekezdés:
Az ügyfélnek legkésőbb 2015. március 31-ig kell a műveletet megvalósítania;
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17. § (5) bekezdés:
az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani;
A 8/2014 (XI. 19.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
4. § (6a) bekezdés:
Az ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet az adóhatósághoz legkésőbb az
ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem
bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve
nyilatkozattételnek van helye.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet
Az 1/2014 (IX. 15.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
10. § (3) bekezdés:
a) aki a támogatási döntést 2014. május 31-e előtt vette kézhez, annak legkésőbb 2015. március 31-ig kell a
műveletet megvalósítania;
b) aki a támogatási döntést 2014. május 1-je után vette kézhez, annak legkésőbb 2015. május 31-ig kell a
műveletet megvalósítania;
15. § (6) bekezdés:
a) aki a támogatási döntést 2014. május 31-e előtt vette kézhez, annak az utolsó kifizetési kérelmet a művelet
megvalósulását követő hat hónapon belül, legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani;
b) aki a támogatási döntést 2014. május 31-e után vette kézhez, annak az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb
2015. augusztus 31-ig kell benyújtani;
A 8/2014 (XI. 19.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
9. § (9) bekezdés:
Árajánlatos tétel elszámolása esetén, az árajánlat adó olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot,
amelyet az adóhatósághoz legkésőbb a pályázónak az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a
jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat
vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye;
10. § (8) bekezdés:
Amennyiben a pályázatban szereplőkhöz képest új árajánlatos tétel kerül elszámolásra a kifizetési
kérelemben, abban az esetben a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a 9. §(4)–(9)
bekezdésében meghatározott formai előírásoknak megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66.
Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu
Tel.: 84-377-542

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két
árajánlat közül melyiket választja;
16. § (1) bekezdés:
Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az
üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó
foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 1%ának megfelelő összeg, de legfeljebb 300 000 forint visszafizetésére intézkedésben való jogosulatlan részvétel
jogcímén;
16. § (5)-(6) bekezdés:
(5) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt együttműködési megállapodásban foglaltakat nem
teljesíti, akkor – együttműködési megállapodásonként egyszer – 300 000 forintot köteles visszafizetni
intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén;
(6) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 8. § (2) bekezdés d) vagy f ) pontja szerinti kötelezettségének (lovas
turisztikai fejlesztés esetén 3 patkós minősítés megszerzése, tagság fenntartása turisztikai szakmai
szervezetben vagy olyan szervezetben, amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységekhez
és csatlakozni annak minősítési vagy promóciós rendszeréhez), továbbá pótolható mulasztás esetén
felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi
kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint
visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén;
A 12/2014 (XII. 30.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
15. § (5a) bekezdés:
Amennyiben a pályázó a az utolsó kifizetési kérelemhez nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja
pótolni a jogerős használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló építésügyi
hatósági bizonyítványt, mert azzal még nem rendelkezik vagy az engedély nem emelkedett jogerőre, az MVH
a jogerős engedély vagy hiteles másolatának benyújtásáig a kifizetési kérelem ügyintézését legkésőbb 2015.
szeptember 30-ig felfüggeszti. Amennyiben a jogerős engedély 2015. szeptember 30-ig nem kerül
benyújtásra, az MVH a kifizetési kérelmet elutasítja.
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
A 8/2014 (XI. 19.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
4. § (7) bekezdés:
Árajánlatos tétel elszámolása esetén, az árajánlat adó olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot,
amelyet az adóhatósághoz legkésőbb a pályázónak az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a
jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat
vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye.
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.)
A 8/2014 (XI. 19.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
17. § (3) bekezdés:
A falumegújítás és fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése, a turisztikai fejlesztések ösztönzése, a
mikrovállalkozások fejlesztése, valamint a LEADER jogcímek esetében az utolsó kifizetési kérelmet a
megvalósítást követő 1 éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani;
24. § (2a) bekezdés:
Az a pályázó, aki a fejlesztését a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül
megvalósította, de nem nyújtott be kifizetési kérelmet, a kifizetési kérelem benyújtását 2015. március 31-ig
megteheti;
30/B §:
Amennyiben a pályázó az utolsó kifizetési kérelemhez nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja
pótolni:
- engedélyköteles építési tevékenység esetén az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedély egy
példányát vagy annak hiteles másolatát;
- engedélyköteles vízi létesítmény létrehozása esetén a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles
másolatát;
- engedélyköteles út építése esetén a jogerős forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát;
- nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát
mert azzal még nem rendelkezik vagy az engedély nem emelkedett jogerőre, az MVH a jogerős engedély vagy
hiteles másolatának benyújtásáig a kifizetési kérelem ügyintézését legkésőbb 2015. szeptember 30-ig
felfüggeszti. Amennyiben a jogerős engedély 2015. szeptember 30-ig nem kerül benyújtásra, az MVH a
kifizetési kérelmet elutasítja.
A 12/2014 (XII. 30.) MvM rendelettel módosult rendelkezések:
16/B. § (1)- (1a) bekezdés:
(1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint
augusztus 1. és december 31. között, a 2015. évben – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag
február 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani;
(1a) Amennyiben az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1. és 31. között
jár le, a támogatásra jogosult a kifizetési kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül
benyújthatja, kivéve, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kifejezetten 2015. január 1.
és 31. közötti benyújtási időszakot határoz meg;
25. § (2a) bekezdés:
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Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre
emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. május
31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít
meg a megvalósításra, illetve az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a
támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.

Módosított határidő - Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek részére

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. §-a a
következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kifizetési kérelmeket a 2015. évben az (1) bekezdésben foglalt benyújtási időszakoktól eltérően
kizárólag január 1. és 31. valamint április 1. és 30. között lehet benyújtani, az (1) bekezdés szerinti módon.”
A decemberben megjelent 12/2014. (XII.30.) MvM rendelet IKSZT-k számára legfontosabb módosítása, hogy
az összes elszámolható kiadás tekintetében (beruházás, eszközbeszerzés, működtetés) az évi négyszeri
kifizetési kérelem benyújtási időszak helyett 2015. évben kizárólag január 1. és 31., valamint április 1. és 30.
között lehet kifizetési kérelmet benyújtani.
2015. április 30-át követően már nincs lehetőség IKSZT jogcím keretében kifizetési kérelem benyújtására.
A Hírlevélben megjelentekkel kapcsolatban forduljon bizalommal Egyesületünk munkatársaihoz az alábbi
elérhetőségeken:

Váczi Korinna, Munkaszervezet vezető
Horváth Richárd, Pályázatkezelő
Nagyné Kovács Mária, Pályázatkezelő
Tel./Fax: 84-377-542, 84/377-656
Mobil: 20/568-3389
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