
 

HÍRLEVÉL/2014/1 
 

 

 
Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu 

 
  
Kelendőek a turisztikai fejlesztési pályázatok ! 
 
Január 15.-vel lezárult a  104/2013. (XI. 14.) VM rendelet  az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatási kérelmek beadása. 
 
A Velencei-tó LEADER HACS  területén összesen 11 pályázat került beadásra, 174 040 598.-Ft 
támogatási igénnyel. Lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztésére két, Falusi vendégház 
kialakítására, szálláshely fejlesztésre négy, vízi turizmus fejlesztésére két pályázó, 
borturizmus fejlesztésére három pályázó adott be támogatási kérelmet. 
A pályázatok feldolgozás folyamatos, várhatóan április elején kapják meg a nyertesek az 
értesítést, támogatási kérelmük elfogadásáról. 
A nyertes pályázók feszített ütemterv alapján tudják fejlesztési elképzeléseiket 
megvalósítani, hiszen 2014 decemberével el kell számolniuk a pályázati pénzekkel, és építés 
esetében használatbavételi, és üzemeltetési engedéllyel is kell rendelkezniük. 
Reményeink szerint a nyertes pályázatok révén új  minőségi szolgáltatással bővülhet a 
Velencei-tó turisztikai kínálata. 
 
Tájékoztatásul  mellékeljük a Közép-Dunántúli Régió 2014-ben beérkezett turisztikai 
pályázatok számát: 
 

Közép-Dunántúli Régió LEADER HACS neve 

beérkezett támogatási 
kérelem (db) 

igényelt összeg Ft 
Gemara 5 86 251 560 
Éltető Balaton 24 108 515 085 
Vértes Gerecse 19 150 889 178 
Abakonyért 9 257 259 884 
Velencei  Tó 11 174 040 598 
Völgyvidék 27 593 770 739 
Mezőföldi Híd 10 175 967 733 
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 22 408 206 164 
Duna-Pilis 7 112 083 797 
Mezőföld 3 79 044 232 
Bakony Balaton Keleti Kapuja 6 162 162 463 
Sárvíz* 7 220 300 000 
Bakonyalja Kisalföld Kapuja 11 270 480 725 
Somaba 9 243 042 180 

Összesen 170 3 042 014 338 
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Pályázati Nyertesek figyelmébe 
Megjelentek a kifizetési kérelmek közleményei- formanyomtatványai. 

LEADER NYERTESEK: 
FFŐŐ  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK::    
  

1,  a támogatási határozatok kézhezvételétől számított 6 hónapon belül kifizetési 
kérelmet kell benyújtani (ez több nyertesnél legkésőbb 2014 április eleje) 

 
-  3§ (9) Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a 2. § 

(3) bekezdés d)–f) pontjára irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően az ügyfél 
köteles a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a 
támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott 
egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 
10%-ával elszámolni. 

A benyújtás ideje:- 2014. február 1. - től 
2, elektronikus úton kell formanyomtatványon benyújtani 
3, Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven 
belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani (ez inkább 2014-december, 
használatbavételi engedély, stb) 

 
2013.évi LEADER nyertesek: 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 (a továbbiakban: 
35/2013. (V.22.) VM rendelet. 
 Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1), (2) és (3) bekezdése 
alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a 
továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó 
– jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2014. február 1-től május 31-ig  
(figyelem- 6 hónapos szabály) elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási 
határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. 
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani.  

A benyújtás ideje: 
2014. február 1. - május 31. (figyelem- 6 hónapos szabály) 

 
A kifizetési kérelem benyújtásához Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges. Az 
elektronikus kifizetési kérelem benyújtás módjáról részletesebb felvilágosítást jelen 
közlemény 1. számú mellékletét képező dokumentumban talál.  
Mivel jelen esetben a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, ezért a kifizetési 
kérelem legkésőbb 2014. június 2-án nyújtható be.  
Amennyiben az adott ügyfélre irányadó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő 
munkaszüneti napon jár le, pl. 2014. február 1-jén, úgy a határidő csak a következő munkanapon, 
jelen esetben 2014. február 3-án jár le. 
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13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény  
Év/Sorszám: 2014 évi 13. számú 
2014-01-22 17:13   
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  
 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014 
 
Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de 
legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy 
éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet 
legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. január 31-ig - kell benyújtani, 
amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg. 2015. január 31. napját követően 
kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási 
határidejét tekintve lehetősége lenne! 
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján benyújtott 
kérelmek kapcsán arra, hogy az MVH a döntéseit postai úton vagy elektronikus úton közli az 
ügyféllel, ugyanakkor az ügyfél a bejelentési, adatszolgáltatási, hiánypótlási valamint 
nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül köteles teljesíteni a Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása felületen! A 
benyújtó felület használatának részleteit jelen közlemény Segédlet elektronikus felület 
használatához elnevezésű melléklete tartalmazza.  
 
A támogatási feltételekről és az ügyfél kötelezettségeiről a közlemény keretében nyújtott tájékoztatás nem 
teljeskörű, elolvasása nem helyettesíti a vonatkozó hatályos jogszabályok megismerését. Felhívjuk a figyelmet 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) és az 
ügyfélre irányadó támogatási rendelet alapos áttanulmányozására a kifizetési kérelem benyújtása előtt. 
 

 
www.mvh.gov.hu 
 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk132014�
http://www.mvh.gov.hu/�
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további kifizetési közlemények: 

 

Cím: 9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatás kifizetésének igényléséről  
Év/Sorszám: 2014. évi 9. számú 

 

Cím: 8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó 
támogatás kifizetésének igényléséről  
Év/Sorszám: 2014. évi 8. számú 

 

Cím: 7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 
nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről  
Év/Sorszám: 2014. évi 7. számú 
A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra 
vonatkozó kötelezettségeiről" címmel 2012. augusztus 15-én megjelent 
97/2012 (VIII.15.) IH Közlemény Ennek értelmében az EMVA által 
társfinanszírozott, azaz a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programból támogatott projektek, beruházások esetén új arculati elemeket 
kell használni. 

www.umvp.eu / kötelező arculati elemek 

 
 

Érdemes volt a LEADER-ben pályázni a Velencei-tónál 
 
Érdemes volt a LEADER-ben pályázni 2013-ban is a Velencei-tónál, 335 millió fejlesztési 
forrás segítheti a turizmus fellendítését 2014-ben 29 megvalósult projekttel. 
A nyertes pályázatokról bővebben honlapunkon tájékozódhat. www.velenceitoleader.eu  
A Velencei-tó LEADER HACS területén 2007-2013. évi programozási időszakban eddig 150  
pályázat nyert támogatást. 
A nyertesek települési és szektoronkénti megoszlását a hírlevél utolsó oldalán találják meg 
olvasoink. 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk92014�
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk82014�
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk72014�
http://www.umvp.eu/�
http://www.velenceitoleader.eu/�
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Több mint száz nyertes pályázó népszerűsíti a hungarikumokat és nemzeti 
értékeinket 

A Vidékfejlesztési Minisztérium tavaly október 1-jén pályázatot írt ki a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására. A pályázatok közül Fazekas Sándor miniszter 135-öt nyilvánított eredményesnek.  

A HUNG-2013 pályázat keretében meghirdetett három célterületre 427 pályázat érkezett, melynek 
támogatási igénye összesen 1 milliárd 225 millió Ft volt. A 135 nyertes pályázat – az erre a célra szánt 
keretet kimerítve – összesen 241 millió 373 ezer Ft vissza nem térítendő állami támogatást kapott. 
A vidékfejlesztési tárcához beérkezett pályázatokat formai és jogosultsági szempontból a Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) vizsgálta meg. A befogadott 
pályázatok tartalmi értékelését a miniszter által felkért és kinevezett szakértőkből álló bíráló 
bizottságok végezték, amelyek pályázati rangsort állítottak fel. A vidékfejlesztési miniszter a 
Hungarikum Bizottság támogatási javaslatát figyelembe véve döntött a nyertesekről. 
A három pályázati célterület közül a legtöbb támogatási igény a Hungarikumok Gyűjteményében és a 
Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, 
azok hazai, külhoni és nemzetközi rendezvényeken, írott és elektronikus kiadványokban történő 
megjelentetésére és népszerűsítésére érkezett. 
 
A nyertes, illetve a forráshiány miatt elutasított pályázatok listája a Vidékfejlesztési Minisztérium 
honlapján olvasható. (Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája) 

2014-2020 programozási időszak felkészülés 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága várhatóan februárban Közleményben 
megjelenő útmutatással segíti a LEADER Helyi Akciócsoportok felkészülését a 2014-2020-as 
programozási időszakra, és az új Fejlesztési Helyi Stratégiák elkészítését. 
A témáról bővebben tájékozódhatnak: www.kormany.hu oldalon 
 
NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 / 1/2014. (I. 3.) OGY határozathoz (részletek) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

• A Koncepció jövőképe és célrendszere 2030-ig szól. Emellett fejlesztési prioritásokat 
fogalmaz meg a 2014–2020-as programidőszak fejlesztéspolitikája számára is. Ez utóbbi az 
Európai Unió Európa 2020 Stratégiájához és a kapcsolódó, 2014–2020 közötti 
programfinanszírozási időszakhoz illeszkedik. 

Helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködések 
• A hazai vidékpolitika fontos eszköze az uniós vidékfejlesztési politika keretében kialakított és 

támogatott (LEADER) helyi vidékfejlesztési közösségek működése. Ezek a helyi 
vidékfejlesztési közösségek önállóan, autonóm módon, partnerségben, a helyi 
önkormányzati, gazdasági és civil szektor együttműködésében szerveződnek.  

• A helyi szinten megvalósítható vidékfejlesztési beavatkozásokat a helyi vidékfejlesztési 
közösségek által tervezett helyi vidékfejlesztési stratégiák alapján célszerű megvalósítani, 
mely így programalapú, a helyi közösségi részvételre építő, széles körű térségi és közösségi 
fejlesztési hatásokat generáló végrehajtást tesz lehetővé.  

http://www.kormany.hu/�
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• A területfejlesztési, városfejlesztési, szakágazati fejlesztéspolitikai eszközökkel 
összehangolva, együttműködve a helyi vidékfejlesztési közösségek és programok a jövőben 
még jelentősebb szerepet játszhatnak a helyi és térségi szintű fejlesztésekben. 
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Karácsonyi koncerttel zárult a Gárdonyi-emlékév 
 
 „ Gárdonyi Géza méltán a legnépszerűbb magyar író, nem véletlen, hogy fontosnak érezzük 
születésének 150. évfordulóját” – hangsúlyozta a hangverseny előtt elmondott köszöntőjében L. 
Simon László kormánybiztos, az emlékév fővédnöke. Mint hozzátette, számos szervezet 
összefogásával, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 100 millió forintos támogatásával a fiatalokat is 
megszólítani akaró, egész éves programsorozatot állítottak össze, melynek során többek között 
kiállításokat, konferenciákat rendeztek, pályázatokat hirdettek, valamint felavatták az agárdpusztai 
Szent Anna kápolnát. 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere impozánsnak nevezte az emlékév eredményét, hiszen 
elmondása szerint az óvodásoktól az idősebbekig minden korosztály megtalálhatta az utat az Egri 
csillagok, A láthatatlan ember, az Ida regénye szerzőjéhez, akinek valóban megjelent “emberi és 
alkotói arca”. A programsorozat 200 ezer embert ért el közvetlenül – csak a Gárdonyi fesztiválon 
9000 látogató járt -, nem szólva a híradások nézőiről, olvasóiról – hívta fel a figyelmet a miniszter. A 
Gárdonyi Emlékbizottság, valamint a MTVA által kiírt Gárdonyi Zeneszerzői Pályázatra tizenhét 
pályamű érkezett. Ezek közül választotta ki a zsűri azt a hármat – Andorka Péter Karácsonyi kantáta, 
Sebők Péter Karácsonyi álom és Kecskés D. Balázs Kantáta című művét -, amelyet Vajda Gergely 
vezényletével az MR Szimfonikusok és az MR Énekkar  megszólaltatott a Zeneakadémián. Az egymillió 
forint összdíjazású pályázat nyertesének Sebők Pétert választott a koncert végén a zsűri, A karácsonyi 
koncerten a zeneszerzői pályázat művei mellett elhangzott Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! című 
karácsonyi éneke az Egri Érseki Fiúkórus előadásában, illetve további részletek a 150 éve született író 
munkáiból (MTI) 
 

 
 

 
Bemutatjuk a verebi estéket  
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Téli nyomkeresés a Velencei – tó környéki szikesen  
- 2014. január 25. 

 
A rendezvény időpontja: 2014. január 25. 
A rendezvény helyszíne: Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület 
A rendezvény címe: Dinnyés , Rózsa utca és Rákóczi utca sarkán, a gólyafészek alatt 

Téli nyomkeresés a Velencei-tó környéki szikesen címmel télen is érdekes 

programot kínálnak a természetet kedvelőinek a Dinnyési Fertőn. 

2014. január 25-én 9.00 órai kezdettel indul a 3 órás kalandozás. 

Táv: 2 km (max. 3 óra) 
Részvételi díj: teljes árú–600 Ft/fő, kedvezményes – 350 Ft/fő 

További információ: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – www.dunaipoly.hu 
 

Jelentkezés: Fenyvesi László – 30/663 4630 (munkaidőben) 
Maximális létszám: 30 fő 

Téli túránkon elsősorban a különböző vadnyomokkal ismerkedhetünk. Ha nem lesz hótakaró, 
minden más nyom (toll, szőr, köpet, stb.) vezet minket a különféle állatok nyomán. Nagy hó 
esetén a túra nehézségi foka is változik, de  mindenképp élményben gazdag lesz! 
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Felújították a pákozdi könyvtárat  
Szerző / fotók: velenceito.info / 
Molnár Nelli könyvtárost kérdeztük a pályázati forrásból felújított, korszerű könyvtárról, annak 
körülményeiről, ünnepélyes átadásáról.  

Itt volt az ideje a felújításnak és örömmel jelenthetjük ki, hogy ez meg is történt. Pontosan 
mekkora összeget takar a korszerűsítés? Illetve, ejtsünk néhány szót a pályázatról. 
A pákozdi könyvtár felújítása a TIOP – 1.2.3/09/01 kódszámú pályázati támogatással valósult meg. A 
Program a könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztésére irányult (“Tudásdepó 
Expressz”), amelyben a szakmai fejlesztés  mellett kis léptékű (max. 25%), épületen belüli 
korszerűsítés is engedélyezett volt. Pontosan 7 893 210 Ft összeget nyertünk. 

Mire költöttétek a pénzt? 
A támogatási összeg feléből szoftvereket (a kötelező munkaállomások kialakításához szükséges 
szoftverek, illetve az online könyvtári szolgáltatások kialakításához szükséges szoftverek), valamint 
hardvereket szereztünk be (3 db számítógép, 1 db laptop, multi funkciós nyomtató, és egyéb 
eszközök: projektor, vetítővászon, router, stb.) 

Ezeket az eszközöket nyilván be is kellet valahova tenni. Az összeg másik feléből mi valósulhatott 
meg? 
Valóban. A belső átalakítás keretében a korábbi 40m2 alapterületű helyiséget, további 15m2-rel 
növeltük (összenyitottuk a szomszédos helyiséggel), világítótesteket, vezetékeket cseréltünk, 
kapcsolószekrényt alakítottunk ki, a vezetékeket álmennyezet alatt vezettük el, valamint a régi 
összeszáradt (hézagos), kopott parkettát lecseréltük, az omladozó falat kijavíttattuk. 

Könnyebb lesz így becsábítani az olvasni vágyókat? Milyen plusz szolgáltatásokat kínáltok? 
Biztos vagyok benne, hogy igen. A könyvtár korábban csak alapszolgáltatásokkal működött, 
alkalmatlan volt pl. a fogyatékkal élők fogadására. Ez az „akadály” elhárult. Évekkel korábban 
felmerült az igény a könyvtárhasználók részéről egy kisebb közösségi tér kialakítására, internet 
használati lehetőségre, valamint a könyvtár szolgáltatásainak további bővítésére (elektronikus 
katalógus, elektronikus olvasóazonosítási rendszer, könyvtárközi kölcsönzés stb). 
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Felújítás előtt      Az ünnepélyes átadón… 
 

Ezek azért alapok kellene, hogy legyenek. Nem? 
Mostanra sikerült, ez a lényeg. Reményeim szerint, a korszerűsített könyvtár az olvasók 
megelégedésére szolgál. A projekt lezárult, a feladatok azonban még nem fejeződtek be, hiszen a 
könyvtár teljes állományát digitalizálni kell ahhoz, hogy az olvasók részére – akár otthonról is – 
elektronikusan hozzáférhető legyen. 

Illusztris vendégek közreműködésével, ünnepélyes keretek között került sor az átadásra. 
Így van. Takács János Polgármester Úr köszöntőbeszéde után, Tessely Zoltán képviselő Úr 
hangsúlyozta a projekt fontosságát, az olvasás, és a könyvek szerepének jelentőségét. 

  
A már birtokba vett, felújított könyvtárban           Vendégek az átadón… 
 

Fotókon mutattuk be a könyvtár megújulásának állomásait, majd Dr. Görög István a KEMPP 
ügyvezetője üdvözölte a vendégeket. Később a résztvevők színvonalas előadásokat hallhattak. Az 
esemény kötetlen, baráti beszélgetéssel zárult. 

 
 
 

VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 
2481. Velence, Balatoni út 65.  

e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu 
Telefonszám: 06-22-470-212, www.velenceitoleader.eu 
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