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Pályázati útmutató LEADER pályázók részére
Hogyan működik az elektronikus feltöltés? A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31.
között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH valamint a
LEADER HACS által rendszeresített és közzétett formanyomtatványokon. A pályázathoz kapcsolódó
dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni.
Kizárólag olyan pályázat fogadható el, amelyhez rendelkezésre áll a HBB támogató nyilatkozata,
amely nyilatkozatot benyújtáskor ugyancsak mellékletként kell csatolni.
A pályázat benyújtásának másik alapfeltétele az előzetes MVH
‐s regisztráció, vagyis az, hogy az
ügyfél az MVH által kibocsátott regisztrációs számmal rendelkezzen. Amennyiben még nem
rendelkezik vele, az MVH‐nál rendszeresített G0001-11-1‐es adatlapon igényelnie kell. Az igénylőlap
másolata a pályázathoz csatolandó.
A regisztrációs szám kiállítását követően a G946-os MVH-s formanyomtatvány jelszót szükséges
igényelni, mely az elektronikus rendszerbe való belépést segíti. A nyomtatványok letöltése a
www.mvh.gov.hu „Ügyfélnyilvántartás” menüpontjából érhetők el.
Az elektronikus úton történő pályázati benyújtást egy magánszemélynek vagy a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület technikai közreműködőjének van módja feltölteni a rendszerbe.
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület vállalja a technikai közreműködést a megadott határidők
tekintetében.
Magánszemélyes feltöltés esetén a magánszemélynek szükséges G001 nyomtatványon regisztrációs
számmal rendelkezni, illetve az okmányirodákon igényelhető ügyfélkapus rendszerhez való
hozzáféréssel is. A magánszemély az elektronikus rendszerben egy meghatalmazással jogosulttá
teszi magát a feltöltésre, mely meghatalmazást a pályázat feltöltését megelőző 20. napig el kell
juttatni nyomtatott formában a megyei MVH kirendeltséghez. A meghatalmazás jóváhagyását
követően lehet a pályázat elektronikus benyújtása a rendszeren keresztül.
Technikai közreműködő által való feltöltés ebben az esetben egy meghatalmazást szükséges adni a
munkaszervezet technikai közreműködőjének, a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak
kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal és a rendszerbe Ő tölti fel a pályázatot, de akkor is
az ügyfélnek a pályázat feltöltésének a napján rendelkezni kell a regisztrációs számmal és jelszóval.
Hol pályázhat? A projekt megvalósítási helye kizárólag a pályázó lakóhelye, tartózkodási helye,
székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén lehet.
Hány pályázatot nyújthat be egy pályázó? A benyújtható pályázatok száma a 2007-2013 közötti
időszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet. A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban
egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot nyújthat be.

A kis értékű és nagy értékű projekt meghatározásokat, így nem kell figyelembe venni. Így akár mivel 10
célterület került meghirdetésre 1 pályázó akár 10 pályázat benyújtását is megteheti, figyelembe véve a
jogcímkorlátot, ha már az első körben volt nyertes pályázata.
Milyen dokumentumokat kell a pályázathoz mellékelni? A kapcsolódó mellékletek jegyzékét a
LEADER jogcímrendelet, valamint a Pályázati Felhívás mellékleteként megtalálható vonatkozó célterület
adatlap tartalmazza. A pályázathoz a területileg illetékes LEADER HACS honlapján megtalálható, az
adott célterülethez kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése, valamint a pályázathoz való csatolása
és beküldése is kötelező.
Honnan töltheti le a LEADER pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat?
www.mezofoldihid.hu
www.mvh.gov.hu
www.kormany.hu
www.umvp.eu
Milyen összegre lehet pályázni? Célterületenként változó. Valamennyi célterület esetében
meghatározásra került egy minimális és egy maximális összeg. A pályázónak tekintettel kell lennie ezen
adatokra, hiszen a kérelmek csak a megadott pénzügyi keretek között támogathatók.
A pályázat kötelező részei
1. Pályázati adatlap;
2. HBB támogató nyilatkozata;
3. Egyéb, a LEADER jogcímrendeletben meghatározott kötelező mellékletek, formanyomtatványok;
4. A célterülethez kapcsolódóan előírt formanyomtatványok, nyilatkozatok, dokumentumok;
Vonatkozó fontosabb jogszabályok
- 98/2011 (VII.28.) IH közleménye
- 76/2011 (VII.29) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről
- 99/2011 (VIII. 2.) IH közlemény
- 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól
- 1698/2005/EK tanácsi rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásokról;
-2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;

- 1997. évi CXXXV. törvény a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről
- 1997. évi CXXXV. törvény a települési kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról;
- 1997. évi CLVI. törvény a Közhasznú szervezetek tevékenységéről;
- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról;
- 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatásköréről;
- 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;
Hol és kitől kérhet segítséget a LEADER pályázatok benyújtásával kapcsolatosan?
Név: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
A munkaszervezet irodájának címe: 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.
Telefon: 25/252-752
Fax: 25/252-752
Email: info@mezofoldihid.hu
A munkaszervezet ügyfélfogadása előzetes bejelentkezéssel a 25/252-752 vagy a 20/252-7020
telefonszámon.

