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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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E-monitoring adatszolgáltatás 2014. március 19.-ig !!! 

 

2014. február 17-től kezdődően március 19-ig teljesíthetik az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott 

ügyfelek a program monitoring és a támogatások ellenőrzéséhez szükséges kiegészítő monitoring 

adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás kiterjed minden ügyfélre és csak elektronikusan nyújtható be 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé. 

 

Az e-monitoring benyújtása összesen 40 ezer ügyfelet érint . A tavalyi évhez hasonlóan néhány 

jogcímre nem vonatkozik az adatszolgáltatás, mert az adatok más forrásból rendelkezésre állnak. 

Ugyanakkor új jogcímekkel is bővült az adatszolgáltatás köre: idén a Fiatal erdők 

állományneveléséhez és a Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtott 

támogatások igénybevevő ügyfelektől is várunk információkat. Részletes tájékoztatást a 26/2014. 

(II. 17.) számú és a 27/2014. (II. 17.) számú MVH közlemény nyújt. 

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet 

elvégezni az alábbi módokon: 

1. Amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, a 

www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring 

alkalmazást kiválasztva, az ügyfél-azonosító szám beírásával töltheti ki a nevére szóló 

adatlapot. 
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2. Az adatszolgáltatás teljesíthető meghatalmazott vagy technikai közreműködő útján is, 

kitöltéséhez a korábban használt jelszó továbbra is érvényes. Abban az esetben, ha nem 

rendelkezik jelszóval, vagy elveszítette vagy elfelejtette jelszavát, a „G1040" 

nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. 

A monitoring adatszolgáltatás teljesítését kitöltését útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az 

MVH honlapjáról szintén letölthetők. A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél 

előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását megelőzően öt nappal postára kell adni, vagy 

személyesen benyújtani az illetékes megyei MVH kirendeltséghez. A monitoring adatszolgáltatással 

kapcsolatos kérdésekben az MVH Ügyfélszolgálata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

falugazdászai nyújtanak segítséget. 

 

III. Országos IKSZT Szakmai Találkozó 
 

Március 12-én rendezik meg a harmadik Országos IKSZT Szakmai Találkozót Budapesten. A 

megfelelő helyszín kiválasztása érdekében a szervezők kérik a részvételi szándék előzetes jelzését. 

 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), mint az Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program szakmai koordinálásáért felelős intézet 2014. 
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március 12-én immár harmadszor szervezi meg az Országos IKSZT Szakmai Találkozót 

Budapesten.  

A rendezvény célja, hogy naprakész tájékoztatást nyújtson az országszerte működő több mint 

négyszáz IKSZT munkatársainak, a címbirtokos szervezetek képviselőinek, valamint a szakmai 

partnerszervezeteknek, ezzel is elősegítve a program sikeres végrehajtását és továbbfejlődését. 

A működő IKSZT-k számára tekintettel szükséges a részvételi szándék előzetes felmérése, hogy a 

kiválasztott helyszín megfeleljen a várható létszámnak. Kérjük, hogy részvételi szándékát az ide 

kattintva elérhető online jelentkezési lap kitöltésével jelezze, ezzel is segítve a konferencia sikeres 

lebonyolítását. 

A rendezvény előzetes programterve ide kattintva letölthető. 

  

Kifizetési kérelem benyújtási lehetőség 2014. május 31.-ig !!! 

 

2014. február 1. és 2014. május 31. között ismét lehetőség van kifizetési kérelmek benyújtására az 

alábbi jogcímek keretein belül a kapcsolódó MVH közleményekben foglalt feltételek betartása 

mellett: 

3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 
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7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 

9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

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 


