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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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2014. augusztus 1.-től újra lehet kifizetési kérelmet benyújtani !!! 

 
 

2014. augusztus 1. és 2014. december 31. között ismét lehetőség lesz kifizetési kérelmek 

benyújtására az alábbi jogcímek keretein belül a kapcsolódó MVH közleményekben foglalt 

feltételek betartása mellett: 

 

113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

114/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 

végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe 

vehető támogatások kifizetésének igényléséről 

 

116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 
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117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 

118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény  

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 

 

Közlemény intézményi felmérésről 

 

A Miniszterelnökség megbízásából a fejlesztéspolitikai intézményrendszeren belül átfogó, a 

működési hatékonyság javítására irányuló felmérés indul. 

A felmérés célja, hogy teljes képet adjon az uniós források elosztásáért felelős 

intézményrendszer működéséről. A kedvezményezetti tapasztalatok támpontot adnak az 

adminisztratív kapacitások megerősítéséhez, az új struktúra kialakításához, ezzel hozzájárulva a 

fejlesztési források hatékony felhasználásához. Ezen eredmények elemzésével lehetővé válik a 

folyamatok, együttműködések, kapacitások és kompetenciák további fejlesztése. Az elemzés az uniós 

támogatások kezelésében a 2011-2013 közötti időszakban részt vevő szervezetek tevékenységét 

vizsgálja. Jelen felmérésben Önöket, mint kedvezményezetteket kérjük fel, hogy mondják el 

véleményüket az intézményrendszer működéséről. 

A felmérés a folyamatok olyan elemzésére irányul, amelynek eredményeképpen feltárható, 

pontosítható és javítható a napi munkavégzés hatékonysága és a kedvezményezettek által érzékelt 
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minősége. Az eredmények kiértékelése során a felmérést készítő kutató a folyamatok szintjén 

fogalmazza meg a változtatási javaslatokat. 

A felmérés az alábbi linken érhető el: http://survey.kerdoiv.com/start 

A felmérés a kérdőív kitöltésére irányuló felkéréssel indul, amely tartalmazza az 

adatvédelmi tájékoztatót és a felméréssel kapcsolatos további információkat. 

A kérdőív kitöltése mindössze 20 percet vesz igénybe. 

Az online felületnek köszönhetően az egyéni válaszok nem beazonosíthatóak, a kérdésekre 

adott válaszok összesítve, anonim módon kerülnek feldolgozásra és elemzésre. A kutatás 

eredményeinek összesítését követően fejlesztési akciótervet dolgozunk ki a 2014-2020 ciklusra 

vonatkozóan. 

 Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdések merülnek fel, kérem írjon 

az intezmenyfelmeres@me.gov.hu címre.  

Kérjük, hogy részvételével járuljon hozzá Ön is a felmérés sikeréhez! Válaszait 2014. 

augusztus 8-ig küldheti el. 

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 


