
  

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

Tel.: 78/415-540 
 
 

 

 
 

 

Tájékoztató LEADER TK3 

 

Tisztelt Pályázók! 

 

A LEADER pályázatok benyújtásához szükséges lényeges információkról az alábbiakban 

tájékozódhatnak. 

  

Az ÜE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Intézkedési Tervét 2013. május 29-én 

hagyta jóvá az Irányító Hatóság az 45/2013. számú (V. 29.) számú IH közlemény alapján. 

   

A LEADER Program harmadik körére vonatkozó pályázati feltételeket 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, valamint az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület 

LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája, illetve a LEADER 

Intézkedési Terv együttesen határozza meg.  

Továbbá irányadó háttérjogszabály az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 

szabályairól 23/2007 (IV.17) FVM rendelet (Vhr.), amely a támogatásokra vonatkozó 

általános előírásokat tartalmazza. 

  

Pályázható intézkedések: 

1. Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának ösztönzése 

2. Versenyképesség növelése érdekében történő telephelyfejlesztés és eszközbeszerzés 

3. Tanyasi turisztikai szolgáltatás bevezetése 

4. Egyéb turisztikai szolgáltatás bevezetése 

5. Kiadvány készítése 

6. Közösségi célú fejlesztés, helyi életminőség javítása 

7. Közbiztonságot javító, kulturális, illetve sport tevékenységet végző civil szervezetek 

működésének támogatása 

8. Hagyományőrző és készségfejlesztő táborok szervezése 

9. Kulturális értékkel rendelkező rendezvények szervezése 

  

A pályázatok benyújtásának folyamata: 
1. A pályázatok benyújtását megelőzi a projekt adatlap és az ahhoz kapcsolódó mellékletek 

benyújtása. Ezeket a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) részét képező LEADER 

Intézkedési Terv alapján tudják kitölteni. A projekt adatlap az adatlap mellékleteivel együtt 2 

példányban postai úton könyvelt postai küldeményként (ajánlott vagy tértivevényes 

küldemény) vagy személyesen, átadás-átvételi formanyomtatvány együttes aláírásával 

nyújtható be az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetéhez (6200 

Kiskőrös, Luther Márton tér 1.) 

 

2. A benyújtott projektjavaslatok támogathatóságát kizárólagosan a megválasztott Helyi 

Bíráló Bizottság (HBB) határozza meg, tehát dönt a benyújtott projekt javaslat HVS-hez való 

http://www.balatonleader.hu/upload/352013vmrendelet.pdf
http://www.balatonleader.hu/upload/projektadatlap.doc
http://www.balatonleader.hu/upload/tadstvteli.doc
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illeszkedéséről. 

 

3. A HBB által kiadott támogató nyilatkozat ad az ügyfelek számára jogosultságot ahhoz, 

hogy az adott LEADER HACS-hoz pályázatot nyújtson be Ügyfélkapun keresztül az MVH 

elektronikus rendszerébe. 

 

4. A pályázat tehát Ügyfélkapun keresztül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

(MVH) által biztosított elektronikus felületen nyújtható majd be. Szükséges hozzá az ügyfél 

vonatkozásában MVH regisztrációs szám, és egy meghatalmazott képviselő részére 

Ügyfélkapus hozzáférés. 

   

  

A regisztrációhoz kapcsolódó információk: 
  

Magánszemély (őstermelő) és egyéni vállalkozó pályázó esetén, az alábbi 

jogosultságokkal kell rendelkeznie: 

 Ügyfél regisztrációs szám: 
Igényelhető: G0001 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való 

benyújtással (MVH Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség, 6000 Kecskemét, Kisfaludy 

utca 6.) 

 Ügyfélkapu belépés: (ügyfélkapu belépéssel csak természetes személy rendelkezhet) 

Igényelhető: illetékes okmányirodákban 

Szervezeti ügyfél (Önkormányzat, egyház, egyesület, alapítvány, Bt, Kft, nonprofit 

Kft)  pályázó esetén, az alábbi jogosultságokkal kell rendelkezni: 

  

Az ügyfélkapus feltöltés csak magánszemély végezheti el meghatalmazottként, akinek 

rendelkeznie kell ügyfélkapuval, MVH ügyfél regisztrációs számmal. 

 Ügyfélkapu belépés: a pályázatot feltöltő személy nevére, mert ügyfélkapu belépéssel 

csak természetes személy rendelkezhet. Igényelhető: illetékes okmányirodákban 

 MVH Ügyfél regisztrációs szám: 

Szükséges a pályázó szervezet nevére és a pályázatot feltöltő (meghatalmazott) nevére is 

igényelni. 
Igényelhető: G0001 jelű formanyomtatványon, az illetékes MVH kirendeltséghez való 

benyújtással (MVH Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség, 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.) 

 MVH jelszó a pályázó szervezet részére: 
G946 jelű formanyomtatványon igényelhető, az illetékes MVH kirendeltséghez való 

benyújtással (MVH Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség, 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.) 

A jelszóigénylés (G946-os formanyomtatvány) az ügyintézés gyorsasága érdekében a 

regisztrációs számmal együtt (G0001-es formanyomtatvány) is igényelhető.  

  

Miután az MVH jelszó is rendelkezésre áll, megtörténhet a meghatalmazás elektronikus 

felületen való kitöltése. A szervezet, a magánszemély regisztrációs számának és az 

elektronikus jelszavának a birtokában lehetséges annak a meghatalmazásnak a berögzítése, 

amellyel a pályázat benyújtása lehetségessé válik majd. 


