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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 az 5. körös turisztikai támogatási kérelmek feldolgozásáról 

 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján a pályázók 2013. 

november 25. és 2014. január 15. között nyújthatták be támogatási kérelmeiket.  

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez 7 db pályázat érkezett be, melyek 

összes támogatási igénye 84.436.922 Ft. Az Egyesület munkaszervezete a beérkezést követően 

elvégezte a támogatási kérelmek alapjogosultsági és érdemi vizsgálatát, melynek eredményeként 6 

pályázó számára hiánypótlásra, illetve adategyeztetésre felszólító levél került kiküldésre. A 

beérkezett dokumentumok feldolgozását követően került sor a tartalmilag és formailag megfelelő 

pályázatok értékelésére. A 7 db pályázat ügyintézését a munkaszervezet 2014. március 6-án lezárta, 

és ellenőrzésre átadta a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy Megyei Kirendeltsége 

számára. Jelenleg az átadott pályázatok megyei és központi szintű ellenőrzése zajlik, melynek 

lezárását követően kerülhet sor a pályázatok rangsorba állítására, majd az Egyesület Elnöksége 

által hozott döntés alapján a támogatási döntésről szóló határozatok megküldésére, várhatóan 

2014. április közepéig. 

 

Tájékoztató az 5./2014 (II. 6.) számú IH közleménnyel kapcsolatban 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 2014. február 6.-án 

megjelent 5./2014 (II. 6.) számú közleménye nyújtott tájékoztatást a 2014-2020 közötti 

programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához (HFS) kapcsolódó 

tervezési terület előzetes elismeréséről. Az IH közleményben leírt feltételek betartása mellett kellett 
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a helyi akciócsoportoknak kérelmezni tervezési területük előzetes elismerését 2014. március 5.-ig. A 

HFS tervezési terület előzetes elismerése alapján a résztvevő szervezetek a 2014-2020 közötti 

programozási időszakra való felkészítő, valamint a HFS megírására vonatkozó képzésben vesznek 

részt, amely végeztével megkezdhetik a HFS kidolgozását. 2015. év végéig az újonnan megalakuló, 

valamint a 2007-2013-as programozási időszakban tevékenykedő helyi akciócsoportok (HACS-ok) 

párhuzamosan fognak működni, mivel egyszerre kell lezárni a 2007-2013 közötti időszak 

programját és elindítani a 2014-2020-as programot. A 2007-2013 közötti programozási időszakra 

létrejött HACS-ok a programozási időszak végéig változatlan formában végzik feladatukat. A 2014-

2020-as időszakra történő felkészülés érdekében megalakuló szervezetek HACS-ként történő 

elismerése 2015. elejére várható.  

Az IH közleményben előírt feltételeket betartva a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport 

tervezési területében az alábbi változások történtek: a 2014-2020 közötti időszakban településeink 

száma 56-ról 47-re csökken. A megyehatárokat betartva új településként csatlakozik hozzánk 

Balatonvilágos, viszont az eddigi, még a LEADER+ Program keretében indult és azóta is jól 

működő együttműködés ellenére el kellett engednünk a Törökkoppánnyal határos két tolnai 

településünket: Értényt és Koppányszántót. Ezenkívül a járási határokat betartva, közös egyeztetési 

folyamat eredményeként a nyolc kaposvári járáshoz tartozó településünkből öt átkerül az Észak-

Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesülethez, három pedig a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesülethez.  

 

A változásokat is tükröző, HFS tervezési terület 

előzetes elismerése iránti kérelmünket határidőben 

benyújtottuk a NAKVI részére, jelenleg a 

dokumentumok adminisztratív ellenőrzése folyik. 
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Megjelent a 43/2014. (III. 21.) számú MVH Közlemény 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására 

és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről. A közlemény értelmében 

2014. április 1. és 2014. április 30. között van lehetőség kifizetési kérelmek benyújtására. 

 

Figyelem! A vidéki alapszolgáltatás jogcím keretében a támogatási határozatban 

jóváhagyott gép nem módosítható 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (továbbiakban támogatási 

rendelet) 1. és 2. célterülete vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek esetén az ügyfél 

kizárólag azt a típusú gépjárművet jogosult beszerezni, amely a támogatási határozatában 

jóváhagyásra került. 

A támogatási rendelet 2. § (4) bekezdése egyértelműen meghatározza, hogy „A beszerzendő 

gépjárműnek a Gépkatalógus részét képező „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési 

szolgáltatások fejlesztéséhez" című katalógusban (a továbbiakban: gépjármű katalógus) 

meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie."  
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A támogatási rendelet 1. § (6) bekezdése alapján, a gépjármű-beszerzés esetében nem 

alkalmazandó az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 

gépberuházások módosíthatóságának lehetőségét meghatározó 29. § (11) bekezdése. 

Az elszámolási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, illetve a kifizetési kérelem 

benyújtásához szükséges további információkat a 25/2014. (II. 10.) számú MVH Közlemény 

tartalmazza, mely a Hivatal honlapján elérhető. 

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 


