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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 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.  

A HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelmünket határidőben benyújtottuk a 

NAKVI részére, jelenleg a dokumentumok adminisztratív ellenőrzése folyik 

 

 

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 



HHÍÍRRLLEEVVÉÉLL  

ÜÜDDEE--KKUUNNSSÁÁGG  VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  EEggyyeessüülleett  
6200 Kiskőrös, Luther tér 1. 

Tel.: 78/415-540 
2014. március 

 

 

 
 

 

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

meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie." 

 

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.  

 


