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Közhasznú Egyesület
2013. évi LEADER pályázatok
benyújtása

2013. Évi LEADER
pályázat benyújtás
I. forduló: Projekt adatlap benyújtás
 Benyújtás a HVS LEADER intézkedési
terve alapján a HACS-hoz (csatolandó
mellékletek)
 Szükség esetén hiánypótlás
 Helyi Bíráló Bizottság (HBB) döntése a
HVS-hez való illeszkedésről
 A pályázó értesítése a HBB döntéséről
(támogató vagy elutasító nyilatkozat
kiküldése)
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Javaslatok a projekt adatlap
elkészítéséhez













A tervezett fejlesztés egyeztetése a munkaszervezettel
Támogatási kritériumok és egyéb korlátok figyelembevétele
(pl: összegkorlátok egyéb költség és más tételek esetében)
Eszközök és gépek esetében az MVH gépkatalógus
ellenőrzése
Gépkatalógusban nem szereplő eszközök és gépek esetén
min. 1 db árajánlat + műszaki leírás csatolása
Együttműködési megállapodás előzetes egyeztetése
2 példányban történő benyújtás (mellékletekből is)
Fejlesztéssel érintett tevékenységhez kapcsolódó építési
beruházás és eszköz, illetve gép beszerzés
LEADER
jogcím
rendelet
áttanulmányozása
(nem
támogatható tevékenységek és eszközök)
Elektronikus kapcsolattartás megjelölése
Részletezett költségvetés

2013. Évi LEADER
pályázat benyújtás
II. „forduló”: pályázat benyújtás
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
(LEADER jogcím rendelet) és a 91/2013.
(VI.06.) MVH Közlemény alapján
Adminisztrációs
kötelezettségek
az
elektronikus pályázat benyújtás előtt
(regisztrációs szám, elektronikus jelszó,
meghatalmazás, nyilatkozat cég/szervezet
elsődleges
törvényes
képviselő
bejelentésére)

Benyújtás módja
Pályázat benyújtása:
elektronikus úton ügyfélkapun keresztül az
MVH rendszerében
Benyújtási időszak:
2013. június 17. 8:00 óra–forráskimerülésig,
legkésőbb: 2013. augusztus 31. 18:00 óra

A támogatás igénybevételének általános
feltételei























a fejlesztés típusa szerint az alábbi célokra vehető igénybe támogatás:
1) közösségi célú fejlesztésre,
Pályázhat:
a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a
tagja,
b) nonprofit szervezet, valamint
c) egyház.
2) vállalkozási célú fejlesztésre.
Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területén fekvő településen
a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás,
b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás,
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy
a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni
vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési
engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az
egyéni vállalkozói tevékenységei közé, vagy
d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a
pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására,
feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul.
A c) ponttól eltérően
a) az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint
b) a Vhr. 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím
keretében falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a
támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni
vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.
A pályázati jogosultság vizsgálatánál nonprofit szervezetek, egyházak és vállalkozások
esetében figyelembe kell venni a LEADER intézkedési tervben a támogatási kritériumok
közt megfogalmazott korlátozásokat!

Támogatás mértéke










A támogatás mértéke:
Közösségi célú fejlesztés:
az összes elszámolható kiadás 100%-a.
(önkormányzatok esetében nettó)
Vállalkozási célú fejlesztés:
a) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az
összes elszámolható kiadás 65%-a;
b) nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor
az összes elszámolható kiadás 60%-a.
A vállalkozási célú fejlesztés esetén az e rendelet
alapján megítélt támogatás az 1998/2006/EK
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek
esetében de minimis támogatásnak minősül, azaz az
ügyfél által három pénzügyi éven belül megítélt
bármilyen általános de minimis támogatás összege
nem haladhatja meg a bruttó 200.000 eurót.

Támogatható tevékenységek













támogatható tevékenységek:
a) építés,
b) gépbeszerzés,
c) eszközbeszerzés,
d) rendezvény előkészítése és megvalósítása, Nem elszámolható
tevékenységek az
e) képzés előkészítése és megvalósítása,
f) tanulmánykészítés,
intézkedési terv alapján!
g) marketing, vagy
h) az a)–g) pontokba nem sorolható, a Vhr. 31. §-ában nem szereplő egyéb tevékenység.
A támogatási rendelet 2. § (3) bekezdés g) és h) pontjában megjelölt tevékenységek
keretében benyújtott pályázatok a Vhr. 31. §-ától eltérően önállóan elszámolható kiadásnak
minősülnek.



A Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások azt ott meghatározottaknak
megfelelően tehát jelen jogcímben is elszámolhatóak azzal a feltétellel, hogy nem
önállóan, hanem a jogcímrendelet 2. § (3) bekezdés a)-h) tevékenységekhez kapcsolódóan.
Az egyéb elszámolható kiadás teljes összege nem lehet több mint a beruházás egyéb
elszámolható kiadások nélkül számított, jóváhagyott kiadásainak 12%-a, de legfeljebb
tízmillió forint.



A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél legfeljebb három pályázatot
nyújthat be, amelybe nem számít bele az újabb pályázat benyújtásának napjáig visszavont,
illetve az újabb pályázat benyújtásának napjáig jogerősen elutasított pályázat. Egy
pályázat egy LEADER Intézkedési Tervben meghatározott intézkedésre, azon belül azonban
több tevékenységre irányulhat.

Nem támogatható tevékenységek 1.


Nem vehető igénybe támogatás



Az ügyfél nem jogosult pályázat benyújtására ugyanarra a projektre, beruházásra, vagy
fejlesztésre, amely kapcsán az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott
elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási határozata van.
A nem elszámolható kiadásokat a támogatási rendelet 1. melléklet tartalmazza.














A támogatási rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése alapján települési önkormányzat nem vehet
igénybe támogatást a helyben biztosítandó közfeladatok keretében gázhálózat, az elektromos
hálózat, az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elvezető rendszer, a tűzi-víz
vezetékek, a tűzi-víz tárolók, az utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmények, a
hulladékkezelő, az egyedi szennyvízelhelyezés, a hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére,
létrehozására, valamint
a) az egészséges ivóvízzel való ellátásra,
b) az óvodai nevelésre és az általános iskolai oktatásra és nevelésre,
c) az egészségügyi és a szociális alapellátásra,
d) a közvilágításra,
e) a helyi közutak fenntartására,
f) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő
várakozás, parkolás biztosítására, valamint
g) a nemzetiségek jogainak érvényesülését szolgáló, valamint az (1) bekezdésben meghatározott,
kötelezően biztosítandó feladatok ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia
fejlesztésére, létrehozására.

Nem támogatható tevékenységek 2.
















A támogatási rendelet 8. § (3) bekezdésében rögzítettek szerint vállalkozási célú
fejlesztés esetén nem jogosult támogatásra a gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi
rendelet, valamint egyes meghatározott tatisztikai területekre vonatkozó EKrendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez kapcsolódó
fejlesztés:
a) NACE Rev. 2. B nemzetgazdasági ág – Bányászat, kőfejtési tevékenység;
b) NACE Rev. 2. 47.30 gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem;
c) NACE Rev. 2. 46 nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár);
d) NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ág – Pénzügyi, biztosítási tevékenység;
e) NACE Rev. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek;
f) NACE Rev. 2. O Nemzetgazdasági ág – Közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás;
g) NACE Rev. 2. P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 Egyéb oktatás;
h) NACE Rev. 2. 77.31 Mezőgazdasági gépkölcsönzés;
i) NACE Rev. 2. 03.2 Halgazdálkodás;
j) NACE Rev. 2. 49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás;
k) NACE Rev. 2. 50 Vízi szállítás;
l) NACE Rev. 2. 51 Légi szállítás.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok

























A pályázathoz mellékelni kell
a) a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő
cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát;
b) az egyház nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét
igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes
egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház
belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;
c) vállalkozási célú fejlesztés esetén az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által
ca) az adott pénzügyi évben, valamint
cb) az előző két pénzügyi évben megítélt de minimis támogatásról szóló nyilatkozatot;
d) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát;
e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot, amennyiben a pályázat nem kizárólag marketingre vagy
tanulmánykészítésre irányul;(tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat)
f) legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár a 4. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.
(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő
dokumentumok egyszerű másolatát:
a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított
igazolás az építésügyi eljárás megindításáról, és
ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési-műszaki dokumentáció,
ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és
részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot
(alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket);
b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység nem
építési engedélyköteles, és
bb) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a
tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat,
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;
c) a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészlet.

Lényeges kitételek a jogcím rendelet
alapján














35/2013. (V. 22.) VM rendelet
3. §
(1)Támogatás kizárólag a 4. mellékletben szereplő településen és az 5. mellékletben szereplő
település külterületén, illetve részönkormányzatának területén megvalósuló projekthez vehető
igénybe.
(2) Támogatás kizárólag olyan projekthez vehető igénybe, amely a megvalósulás helye szerint
illetékes LEADER HACS HVS-ében meghatározott célkitűzések megvalósulásához járul hozzá.
(3) A projektjavaslatok (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő HVS-hez való illeszkedését az
illetékes LEADER HACS vizsgálja, amely érdekében az IH által külön közleményben közzétett
eljárásrend szerint a LEADER HACS létrehozza és működteti a HBB-t.
(4) A HBB nem adhat ki támogató nyilatkozatot abban az esetben, ha a pályázat tartalma az
1698/2005/EK rendeletben más tengelyekre vonatkozóan meghatározott jogcímek jogosultsági
feltételeinek megfelel, ezért más jogcím keretében is támogatható lett volna.
(7) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell
valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31. napjáig nyújtható be.
(8) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások tekintetében a Vhr. 12. § (4) bekezdésében, illetve
a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.
(9) Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a 2. § (3) bekezdés
d)–f) pontjára irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően az ügyfél köteles a támogatási
határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott – és a
támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett –
támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
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Köszönöm a figyelmet !
Elérhetőségek:
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66.
Tel.:84/377-542, 84/377-656
Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.tonline.hu
Honlap: www.kvke.hu

