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HACS Hírek 

A hónap eseményei: 

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodájába az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet szerint összesen 16 db támogatási kérelem 

érkezett be.  

A mikrovállalkozások számára kiírt jogcím lezárását követően lehetőség volt az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 52/2012. (VI.8.) VM rendelet alapján is az Egyesülethez postai úton 

eljuttatni a támogatási kérelmeket. E jogcímre összesen az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési 

Egyesület illetékességi területéről 17 db kérelem érkezett be.  

A pályázatok feldolgozása, kérelemkezelése folyamatosan történik, helyszíni szemlék kiírásra 

kerülnek, s a központilag elfogadott kérelemkezelési ütemterv szerint, 2012. decemberében 

ügyfeleink kézhez kapják határozataikat.  

 

Kifizetési kérelmek benyújtása 

2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között a nyertes pályázóknak 

lehetőségük van kifizetési kérelmet benyújtaniuk. A kifizetési 

kérelmekről szóló közlemények és formanyomtatványok az MVH 

honlapján megtalálhatóak.  

Jogcím MVH közlemény elérhetősége 

LEADER  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/m

vhk1072012 

Mikrovállalkozá

sok létrehozása 

és fejlesztése 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/m

vhk982012 

Turisztikai 

tevékenységek 

ösztönzése 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/m

vhk972012 

Falumegújítás- 

és fejlesztés 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/m

vhk952012 

Vidéki örökség 

megőrzése 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/m

vhk962012 

 

 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012
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Újabb pályázati lehetőségek 

Várhatóan 2012. október 1. és október 31. között nyílik meg az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap III. tengelyének 2 jogcíme: 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 

megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 

vehető támogatások pályázati kiírása, valamint  

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –

fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati kiírás.  

Mindkét jogcím esetében támogatási kérelmek benyújtására jogosultak: 

- települési önkormányzatok,  

- települési kisebbségi önkormányzatok,  

- önkormányzati társulás,  

- nonprofit szervezetek,  

- egyházak. 

Fontos: 

Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén található 3 város 

esetében (Kecel, Kiskőrös, Soltvadkert) a beruházás a település külterületén valósítható 

meg.  

Támogatás mértéke: 

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a-  

Támogatás vehető igénybe: 

1) Vidéki örökség megőrzése jogcím alatt: 

- helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész felújítására, 

gyalogutak, parkoló kialakítására, zöld felület rendezésére, kerítés kialakítására, 

felújítására,  

- természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának 

javítására, kialakítására, pihenőhelyek létesítésére, felújítására,   

- helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő 

intézkedések megvalósítására, tanösvények, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, 

tájékoztató kiadványok készítésére, helyi természeti, történelmi és kulturális 

értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére,  

- építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények 

felmérésére, a helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet előkészítésére, 

amennyiben az így védetté nyilvánított építmények közül legalább egy építmény 

felújítása megvalósul. 

2) Falumegújítás és –fejlesztés jogcím alatt: 

- helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró 

épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres láthatóságának biztosítása esetén 
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belső felújítására, korszerűsítésére, új épületrész kialakítására, zöld felület 

rendezésére, parkoló, kerítés kialakítására, 

- település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre, kisléptékű infrastruktúra-

fejlesztésre, közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, zöldfelület, látvány- és 

használati térelemek kialakítására,  

- alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek 

javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az 

előírásoknak történő megfeleltetésére, ehhez kapcsolódóan: 

  fedett és fedetlen elárusítóhelyek, 

 egyéb üzlethelyiségek, 

  egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, 

 raktárak, 

  szociális és hatósági helyiségek, 

 szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és 

vízellátására, parkoló, út, 

 szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők 

fejlesztésére, 

 a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, 

berendezések beszerzésére, 

 a település rendezési tervének módosítására; 

- kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők 

korszerűsítésére,  

- sport-, bmx-, gördeszkapálya kialakítására, fejlesztésére. 

 

Invitáló 

2012. augusztus 31. és szeptember 2. között Kiskőrös város által megrendezésre kerülnek a 

XX. Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok. A jubileumi alkalomnak köszönhetően 

az idei évi rendezvény még színesebb és látványosabb programsorozatot foglal magában.  

A tavalyi évben debütáló Koccintás programon Kiskőrös 

nyert, ezzel elnyerte „Az ország legnépszerűbb borvidéki 

települése” megtisztelő címet. Az idei évben is kiváló 

lehetőség nyílik a magyar bor hírnevének öregbítésére. A 

szervezők 2012. szeptember 1-jén (szombat) 16 órára 

várják a Művelődési Ház előtti Főtérre a koccintani 

vágyókat, s így hozzájárulhatnak, hogy az idei évben is 

Kiskőrös legyen a legkedveltebb borvidéki település.  

Ez alkalommal az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület is részt vesz a három napos 

fergeteges rendezvényen, várja kedves ügyfeleit, pályázóit, s minden kedves új érdeklődőnek 

is a rendelkezésére áll.  
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Bízva a személyes találkozás varázsában, ezúton invitálja Önt és kedves családját az ÜDE-

KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete az immáron 20. alkalommal 

megrendezésre kerülő Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napokra. 

Forrás: ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület  

 

PÁLYÁZATI HÍREK 

Indul a GAZDANet program, számítógépet kaphatnak a kistermelők 

A GAZDANet program jóvoltából, összesen 3,3 milliárd forint értékben pályázhatnak a 

kistermelők szeptember 1. és 30. között a munkájukat, gazdálkodásukat segítő számítógépre - 

jelentette be V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért felelős 

államtitkára, aki elmondta, egy jelentkező maximum 90 ezer forint támogatást kaphat. 

Az előzetes számítások szerint mintegy 35 ezer gazda élhet a szóban forgó lehetőséggel. A 

támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40 százaléka, fiatal - azaz 40 év alatti - gazdák 

esetében 50 százalék. 

A pályázatot a 0-4 EUME gazdaságméretű kistermelőknek írják ki. 

Az államtitkár hozzátette: a pályázaton nyertes gazdálkodók legkésőbb ez év december 15-ig 

megkapják a támogatási határozatokat. Utalt arra is, hogy a gazdáknak a megvásárolt 

számítógépet 5 évig üzemeltetniük kell.  

Az igényelt gépeket a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

(NAKVI) munkatársai legkésőbb 2013. március 31-ig adják át a nyertes pályázóknak. 

A GAZDANet programban résztvevő gazdálkodókat egy honlap is segíti az 

eligazodásban: www.gazdanet.eu. 

Forrás: www.kormany.hu 

 

Augusztusban indul az új, lakossági fűtési rendszer korszerűsítést támogató 

pályázat 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fűtési rendszerek korszerűsítésére hirdet pályázatot 

költségvetési keretből. Az Új Széchenyi Terv pályázati konstrukciójának célja, hogy a 

támogatással hozzájáruljon a lakóépületek energiahatékonyságának javításához, valamint 

elősegítse a széndioxid-kibocsátás további csökkentését.  40%-os akár 1,5 millió Ft-os 

támogatás érhető el lakásonként/házanként. 

A vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás kondenzációs kazántechnológiát és 

megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek beszerzésére és telepítésére fordítható. A 

támogatásra kizárólag természetes személyek, láncházak, sorházak, ikerházak, családi házak 

és legfeljebb négylakásos társasházak tulajdonosai nyújthatnak be pályázatot – amennyiben az 

http://www.gazdanet.eu/
http://www.kormany.hu/
http://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/23-energiatakarekossagi-palyazatok/2295-augusztusban-indul-a-nemzeti-fejlesztesi-miniszterium-uj-ftesi-rendszerek-korszersiteset-tamogato-palyazata-
http://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/23-energiatakarekossagi-palyazatok/2295-augusztusban-indul-a-nemzeti-fejlesztesi-miniszterium-uj-ftesi-rendszerek-korszersiteset-tamogato-palyazata-
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érintett lakóépület 2006. december 31. előtt jogerős használatba vételi engedéllyel 

rendelkezett. 

A pályázaton elnyerhető támogatás a beruházás értékének 40 százaléka, de legfeljebb: 

 kondenzációs gázkazán beépítéssel lakásonként 850 ezer forint; 

 megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés (napkollektor, hőszivattyú, 

brikett, pellet stb.) telepítésével lakásonként 1,5 millió forint. 

A berendezések beszerzésének és beüzemelésének költségén felül támogathatók a 

korszerűsítéshez kapcsolódó tervezési, tanúsítási és engedélyeztetési munkálatok költségei is. 

Pályázatot 2012. augusztus 27-től a keret kimerüléséig lehet benyújtani. 

Forrás: www.palyazatihirek.eu 

 

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK 

Új arculati kézikönyv  

Felhívjuk tisztelt nyertes pályázóink figyelmét, hogy 2012. augusztus 15. napján megjelent az 

új arculati kézkönyv: az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 

97/2012. (VIII. 15.) közleménye. (Közlemény elérhetősége: http://umvp.eu/?q=node/47616) 

Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem 

benyújtásáig fel kell tüntetni. 

Tehát akiknek 2012. augusztus 15-e után kell a táblát, 

matricát elhelyezni, azok már az új arculati elemeket 

használják. 

Az építési, infrastruktúra fejlesztési beruházásoknál 

alkalmazandó kis projekttábla előírásai: 

betűtípus: Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Bold 

méret: A1 (594x841 mm)  

Az egyéb fejlesztéseknél (rendezvény, eszközbeszerzés) alkalmazandó kis projekttábla: 

betűtípus: Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Bold 

méret: A3 (420x297 mm) vagy A4 (210x297) mm  

Forrás: www.umvp.eu 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

XX. Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok – 2012. augusztus 31. és szeptember 

2. között 

Fellépnek: Kowalsky meg a Vega, Penge Benge, Szürke Verebek, Szulák Andrea, Dj 

Dominique, Sipos F. Tamás, Vastag Csaba, Miller Zoltán, Mahó Andrea, Rúzsa Magdi.  

http://www.palyazatihirek.eu/
http://umvp.eu/?q=node/47616
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Főbb programok: Alkotóművészeti kiállítás, Görhoki torna, Hagyományos kézműves 

alkotóudvar, Veterán jármű felvonulás, Madárkiállítás, Koccintás 2012, Sütiparádé, 

Folklórgála. 

A szüreti felvonulás 2012. szeptember 2-án (vasárnap) 14.00 órakor veszi kezdetét.  

Bővebb információ: www.kiskoros.hu 

 

Akasztói Mária-napi Búcsú és Falunapok – 2012. szeptember 7. és szeptember 9. között 

Fellépnek többek között: V. Szabó István, Anita, Szabó Andrea, Sógorok, Németh Antal és 

Barátai.  

A látványos szüreti felvonulás 2012. szeptember 9-én 14.30 órakor veszi kezdetét, melyet 

Suhajda Antal, polgármester köszöntője nyit meg 14.00 órától.  

Bővebb információ: www.akaszto.hu 

 

 

 

http://www.kiskoros.hu/
http://www.akaszto.hu/

