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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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Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. 

évi LEADER pályázatok benyújtásáról 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium által 

meghatározott ütemterv alapján a 

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület Munkaszervezete társadalmi 

egyeztetést követően elvégezte az Egyesület 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának (HVS) 

felülvizsgálatát. A közgyűlés által 2013. 

április 8-án elfogadott HVS 2013. április 15-

én véleményezésre megküldésre került a 

Vidékfejlesztési Minisztérium ÚMVP 

Irányitó Hatósága (IH) számára. Az IH-val 

történt több fordulós egyeztetés 

eredményeként jóváhagyásra került a 

pályázatok alapját jelentő LEADER 

Intézkedési Terv, amely a 45/2013. (V.29.) 

IH közleményben közzétételre került, és 

elérhető az egyesület honlapján 

(www.kvke.hu) is. 

Az IH közlemény tartalmazza továbbá a 

teljes pályázati folyamatot bemutató 

LEADER eljárásrendet és a Helyi Bíráló 

Bizottság eljárásrendjét is.  

(Az IH közlemény itt érhető el.) 

A HVS LEADER Intézkedési Terve alapján 

a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület illetékességi területén az ÚMVP 

IV. tengelyének keretében 2013. évben az 

alábbi intézkedések kerültek meghirdetésre: 

 

1. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Illegális hulladéklerakók értéknövelő 

felszámolása  

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

2. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Helyi örökség megőrzés – eszközök, 

kiadványok  

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

3. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Helyi termék előállító kapacitások fejlesztése 

(Közösségi célú fejlesztés) 
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4. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Helyi termék előállító kapacitások fejlesztése 

(Vállalkozásfejlesztés) 

 

5. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Biomassza energetikai hasznosítása 

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

6. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Fenntartható helyi gazdasági, környezeti 

rendszerek bemutató projektjei 

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

7. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Fenntartható helyi gazdasági, környezeti 

rendszerek bemutató projektjei 

(Vállalkozásfejlesztés) 

 

8. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Fészek program 

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

9. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Helyi paraszti és kézműves kultúra 

fejlesztése 

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

10. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Helyi paraszti és kézműves kultúra 

fejlesztése 

(Vállalkozásfejlesztés) 

 

11. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Pincesor rekonstrukció 

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

12. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Pincesor rekonstrukció 

(Vállalkozásfejlesztés) 
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13. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Települési Internet hozzáférés megteremtése 

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

14. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Lovaskocsis személyszállító rendszer 

létrehozása 

(Közösségi célú fejlesztés) 

(Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület projektje) 

 

15. Számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése:  

Innovatív, fenntartható turisztikai termékek, 

szolgáltatások (nem szálláshely) fejlesztése 

(Közösségi célú fejlesztés) 

 

A fent említett dokumentumok mellett a  

teljes pályázati folyamatot keret 

jogszabályként a Magyar Közlöny 79. 

számában 2013. május 22-én megjelent, 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 szabályozza. (A LEADER jogcím 

rendelet itt érhető el.) 

A pályázati folyamat indításaként a projekt 

adatlapot és a LEADER Intézkedési tervben 

kötelezően előírt mellékleteket kell két 

példányban benyújtani az Egyesülethez 

személyesen vagy postai úton, melyben a 

fejlesztés fő paramétereit (leírását, tervezett 

megvalósítási helyét, igényelt támogatás 

összegét) kell megadni.  

A benyújtott adatlapot az Egyesület 

Elnökségéből választott Helyi Bíráló 

Bizottság (HBB) tagjai értékelik és döntenek 

annak a HVS-hez való illeszkedéséről. A 

HBB támogató nyilatkozata kötelezően 

csatolandó melléklete az elektronikusan 

benyújtható támogatási kérelemnek. Az 

ügyfeleknek az első megnyitást követően 5 

nap áll rendelkezésére a pályázat feltöltésére, 

majd további öt nap annak módosításra. 

A kérelem benyújtását követően azt – 3 

munkanapon belül - záradékoltatni kell a 
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HBB első ülésén hozott döntés alapján vagy 

az Egyesület Munkaszervezetével, vagy a 

HBB tagjai sorából választott elnökkel. 

Ennek feltétele, hogy a benyújtott pályázat 

összhangban legyen az előzetesen benyújtott 

projekt adatlappal. Fontos megjegyezni, 

hogy a központilag meghatározott HBB 

eljárásrend alapján a támogatási kérelemben 

igényelt támogatás összege maximum 20 %-

al térhet el a projekt adatlapban megadott 

igényelt támogatási összegtől! 

A záradékolt pályázati lapot az Egyesület 

Munkaszervezete tölti fel a pályázatkezelő 

rendszerbe. 

Az IH közleményben közzétett eljárásrendek 

alapján a projekt adatlapok benyújtására 

2013. május 30-tól kezdődően van lehetőség. 

A támogató nyilatkozattal rendelkező 

ügyfelek pályázatukat elektronikus úton 

2013. június 17-én 8:00 órától 2013. 

augusztus 31-én 18:00 óráig nyújthatják be 

a LEADER jogcím rendelet szerint.  

 

 

 

Támogatásból megvalósult fejlesztések 

bemutatása 

A Hírlevél jelen számával kezdődően a 

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület Munkaszervezete sorozatot indít, 

melyben minden számban bemutatásra kerül 

egy, az ÚMVP III. vagy IV. (LEADER) 

tengelyének forráskeretéből támogatott és 

megvalósult fejlesztés. 

Elsőként a Törökkoppányi Szabadidő és 

Tömegsport Egyesület által Törökkoppány 

községben megvalósított „Törökkoppányi 

szabadidő park kialakítása és játszótér 

fejlesztése” című projekt kerül ismertetésre. 

A fejlesztés keretében a település központját 

határoló patak parti, gazos, rendezetlen 

terület megújult, új növények telepítése, 

zúzott köves sétaút, főzőhelyek és fedett 

kiülők kialakítása valósult meg. E mellett új 

játszótéri eszközökkel (lengőlétra, stb.) 

bővült a meglevő, leromlott állapotú 

játszótér, a terület északi és keleti oldalán 

kerítés épült. 
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rendezett zöldterület az elkészült építményekkel 

 
a parkban megvalósult pihenőhely kiülőkkel 

 
a szabadtéri rendezvények kedvelt helyszínéül szolgáló 

kemencék tálalóval és fedett étkezővel 

A Koppányvölgyi Egyesület 

Munkaszervezetének kérése pályázati 

nyertesekhez 
 

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület Munkaszervezete az Egyesület 

honlapján található „megvalósult projektek” 

menüpont feltöltéséhez ezúton kéri a 

támogatást nyert szervezetek segítségét.  

A megvalósult projektről szíveskedjenek 3-4 

db fotót és egy rövid, maximum 1000 

karakteres leírást küldeni a 

munkaszervezet@koppanyvolgye.t-

online.hu email címre a támogatást elnyert 

szervezet nevének pontos megjelölésével. A 

küldött fotókat és a leírást az Egyesület 

Munkaszervezete a honlap fent említett 

menüpontjában teszi közzé. 

A Hírlevélben megjelentekkel kapcsolatban 

forduljon bizalommal Egyesületünk 

munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: 

Váczi Korinna, Munkaszervezet vezető 

Horváth Richárd, Pályázatkezelő 

Tel./Fax: 84-377-542, 84/377-656 

Mobil: 20/568-3389 


