
Tisztelt LEADER nyertes pályázók 

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a LEADER projektek megvalósításával kapcsolatos főbb 

tudnivalókat, mellyel szeretnénk elősegíteni a projektek minél sikeresebb megvalósítását.  

Ezen felül természetesen személyes konzultációra is lehetősége van mindenkinek, ezzel kapcsolatban 

szíveskedjenek időpontot kérni a munkaszervezetnél.  

Több nyertes pályázónak áprilisban lejár a 12 hónapos határidő. Kérjük ellenőrizzék a Támogatói 

Okiratukat, hogy a mérföldkövek ennek megfelelően lettek beállítva. Ha nem szabályos a mérföldkő 

nem tud kifizetési kérelmet beadni. 

Gyakorlati útmutatás: 

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5). Korm. rendelet 90. §-ában foglaltak 

értelmében - egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat hatályba lépésétől 

számított 12 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási 

összeg legalább 10%-ával. 

Ellenőrizze, hogy projektjének első tervezett mérföldköve megfelel-e a fenti elvárásnak, 

mivel a feltétel nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén, annak kimentése 

hiányában, továbbá amennyiben a kedvezményezett nem tudja megrendeléssel, 

szerződéssel, építési naplóval, stb. igazolni azt sem, hogy a támogatói okirat hatályba 

lépésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység megkezdődött és a 

megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatások, áruk, építési 

munkák legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges 

közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – megrendelésre kerültek, vagy az erre 

irányuló szerződés megkötésre került, az IH jogosult a támogatási jogviszonytól elállni. 

Támogatói Okirat 

Az ügyfélkapun/cégkapun/hivatali kapun keresztül érkező okirat minden információt tartalmaz, amely 

a projekt megvalósítására vonatkozik. FONTOS! A támogatói okirat kézhez vételét követő 18 hónapon 

belül szüksége megvalósítani a fejlesztést. 

Több mérföldkő esetén a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt 

támogatási összeg 10%-ával el kell számolni. 

Műszaki-szakmai tartalom 
Mérföldkövek 
Indikátorok 
Elszámolható költségek 
 
Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja az Okirat közléséig eltelt,  
az ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 
hónappal meghosszabbodik az Okirat hatálybalépésének napját követő naptól számítva. 
pl. első mérföldkő 2019.06.01. A támogatói okirat kézhezvétele 2019.09.20. Akkor az első mérföldkő 
időpontja 6 hónappal meghosszabbodik, azaz 2019.12.01. lesz az új első mérföldkő. Ha több mérföldkő 
is volt, akkor azok dátuma is automatikusan meghosszabbodik 6 hónappal. 
 
Ha a 6 hónapos hosszabbítás utáni időpont is elmúlott már a támogatói okirat kézhezvételekor, akkor 
változás bejelentés formájában szükséges jelezni az új mérföldköveket. 
pl.: Első mérföldkő 2018.11.01. akkor a plusz 6 hónap 2019.05.01. A támogatói okiratot pedig 2019. 
szeptemberében vették át. Ilyes esetben változás bejelentést kell tenni, melyben jelezni szükséges az 
új mérföldkövet/mérföldköveket. 



 
3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások (Helyi felhívás) 

A pályázó vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt 

támogatási összeg minimum 10%-ával elszámol, a pályázó vállalja, hogy legkésőbb a támogatói okirat 

kézhezvételétől számított 18 hónapon belül megvalósítja a tervezet fejlesztést 

 
ÉNGY alkalmazása Kifizetési kérelemnél 

 „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló 
értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY 
alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor 
érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott 
építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott 
építési tétel szerepel.” 

 
 

Kifizetési kérelem 

Jelen tájékoztató mellé csatoljuk A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú KÖZLEMÉNYét 
(31_2018_kincstari_kozlemeny.pdf), amely a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó 
támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szól.  

 
Kötelező nyilvánosság biztosítása 

A meghirdetett LEADER felhívások minden esetben – összeghatártól függetlenül – kötelezően 

megvalósítandó. 

„Valamennyi kedvezményezett köteles eleget tenni a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos 
kötelezettségeknek, függetlenül a támogatás összegétől.” 
 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy szükséges egy A3-as tábla kihelyezése, mely tartalmazza a projekt 
címét, kedvezményezett nevét és a támogatás összegét. 
Az A3-as tábla elkészítéséhez használják a táblagenerátort: 

https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/ 

Szakmai beszámoló 

 szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladás bemutatásával a projekt 
eredményességéről, valamint hatékonyságáról.  

 ebben lehet utalni a vállalásokra 
 A szakmai beszámolóban is jelezni kell a Kötelező nyilvánosság biztosítását. 

  

FIGYELEM! Minden kedvezményezett figyeljen a megvalósítás során arra, hogy mire kapott 
pontszámot, mert ezeket a vállalásokat teljesíteni kell, mert a helyszíni ellenőrzés/kifizetési kérelem 
során ezek ellenőrzésre kerülnek. 

Felhívom a figyelmet, hogy a KK-hoz szakmai beszámolót kell csatolni, 

 emellett HP-ban kérhetik a hálózati együttműködés igazolását amit a honlapra feltett 
beszámolóval tud mindenki igazolni. 

https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/


   

  

4/a A Hálózati tag vállalt kötelezettségei 

 LEADER nyertes projektjét bemutatja, az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben 1 
oldal, maximum 3000 karakterben, fotókat mellékelve (Partner részére az összefoglalót 
elküldi: info@velenceitoleader.t-online.hu e-mail címre) 

 Tevékenységéről alkalmanként, programjairól időben híranyagot küld 
 Velencei-tó népszerűsítését szolgáló kiállításokon, bemutatókon együttműködik a 

szervezőkkel (termék, prospektus, stb.) 
 Együttműködik a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati 

együttműködési rendszer kialakításában, fenntartásában az üzemeltetési időszak végéig 

 Újból kiemeljük, hogy a pontozást vegye mindenki komolyan, a kormányhivatal ellenőrizni fogja a 
vállalásokat. Mindent dokumentáljon!!!! a saját dossziéjába is lefűzve.  

Tartalmi értékelési szempontok 
Sorszám Tartalmi értékelési szempont megnevezése Szempontra adható maximális pontszám 
1 A jelenlegi és tervezett tevékenység(ek), ill. a tervezett fejlesztés bemutatása 10 
2 Együttműködő partnerek/akciók száma a projekt megvalósítása alatt 10 
3 Piacelemzés és értékesítés 10 
4 Költséghatékonyság 10 
5 A megvalósítandó projekt miképpen járul hozzá a megvalósítási helyként szolgáló 
település, illetve esetlegesen a környező települések élhetőbbé, vonzóbbá tételéhez? 
10 
6 Innovatív tartalom 10 
7 Szervezet, emberi erőforrások rendelkezésre állása 10 
8 A fejlesztés LEADER szellemiségnek és közösségi együttműködésnek való 
megfelelése, társadalmi szerepvállalás 
10 
9 Velencei-tó Helyi Érték, Helyi Szolgáltatás, LEADER hálózati Együttműködés 10 
10 A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő adatlap 
beküldésével 
10 
Adható pontszám összesen 100 

  

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu


Segédletek : www.hellovelence.hu  
 
telefon: 22-470-212 
 

Tisztelt Partnereink! 
Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

 
https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 
 

HTTPS://WWW.MVH.ALLAMKINCSTAR.GOV.HU/ 
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