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LEADER KISOKOS 2017 

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 

 
Nadap, Zichyújfalu, Vereb, Velence, Kápolnásnyék, Pákozd, Pázmánd és Sukoró képviseli a 

2014-2020-as LEADER Akciócsoportot. 
 

Fórumok, tájékoztatók segítik a pályázati helyi felhívások megismerését. Részletes 

programot a www.hellovelence.hu honlapon találja meg minden érdeklődő. 

A Fórumokra, konzultációra minden a LEADER felhívásokkal kapcsolatos, konkrét 

fejlesztési elképzeléssel rendelkező érdeklődőt, pályázót szeretettel meghívunk és várunk. 

http://www.hellovelence.hu/
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Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.1-17 LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák 
megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár 
honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és 
településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken: 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

A helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az 
egyes helyi pályázati felhívásokban olvasható „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának 
határideje és módja" fejezetben található információk alapján. 

A Fórumokra, konzultációra minden a LEADER felhívásokkal kapcsolatos, konkrét fejlesztési 

elképzeléssel rendelkező érdeklődőt, pályázót szertettel meghívunk és várunk. 

 

Alább összegyűjtöttük azokat a legfontosabb alapvető információkat, amit tudnia kell 
azoknak, akik a hamarosan megjelenő LEADER vidékfejlesztési pályázatokon támogatási 
kérelmeket szeretnének beadni fejlesztési projektjeik megvalósítására. 

LEADER 

A LEADER kifejezés a "Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale" 
(Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) francia elnevezésből 
képzett betűszó. 

A LEADER kezdeményezés célja a vidéken élők segítése és bátorítása annak érdekében, hogy 
térségük hosszabb távú fejlesztési igényeit közösen gondolják át. A LEADER a 
kistelepüléseken lakó emberek kreativitására épül, s arra ösztönzi a helyi szervezeteket, 
intézményeket, vállalkozásokat, hogy együttműködve hozzanak döntéseket a térség hosszú 
távú fejlődéséről. A program legfőbb erénye, hogy a nyertes helyi közösségek az EU-tól 
lehívható pénzek felhasználásáról valós igényeken és saját fejlesztési elképzeléseiken nyugvó 
akcióterveik sikeres elbírálása után helyben, saját maguk döntenek. 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
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Az alapító tagok - önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek – a térségek 
adottságaira építve és a helyi kihívásokat ismerve Helyi Fejlesztési Stratégiáikat dolgoztak ki. 

A LEADER HACS-ok (Helyi Akciócsoportok) a vidékfejlesztés motorjai a vidéki közösségekben.  

 

1. A legfontosabb, hogy a LEADER pályázatokat az adott területen működő LEADER csoportok 
működési területére írják ki, így tartalmuk nem azonos az egész országban, és pályázni csak 
azok tudnak, akik speciálisan az adott térségre vonatkozóan megfelelnek a feltételeknek. 

2. A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításáért a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú 

Egyesület a felelős, de a pályázóknak is vannak kötelezettségeik. Ezek annyiban különböznek 

az általános pályázatoktól, hogy a LEADER vidékfejlesztési program legfontosabb alapelve az 

együttműködések erősítése. Ezért aki ezeken a pályázatokon indulni szeretne, azoknak a 

környezetükben lévő vállalkozókkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal különböző 

formájú együttműködések kiépítését, erősítését is vállalniuk kell. 

 A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési 

Stratégiájában négy átfogó cél jelenik meg, a megújulásra képes innovatív 

vállalkozások gazdasági potenciáljának erősítése, a szolgáltatások fejlesztése és 

a közösségi élet, vonzó vidéki élettér, a közös örökség megőrzése, és a szinergiák 

és együttműködések elősegítése meghatározza a célok elérését. 

 

 A specifikus célok meghatározásakor olyan elvárások kerültek megfogalmazásra, 

amelyek a helyzetelemzés, szükségletfelmérés eredményeként a legfontosabb 

elérendő célokat támasztják alá. 

 

 A 2014-2020-as időszakban a Velencei-tó működési területén - 8 településre, 17 822 

fő lakosságszámra – 204.774.733 Ft tervezett fejlesztési forrás és 39.219.761 Ft 

működési forrás felhasználását teszi lehetővé a hazai szabályozás. 

 

 A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület célja, hogy a HFS és ezen belül a 

LEADER források, a rendelkezésre álló alacsony forrásallokáció ellenére innovatív, 

egyedi megoldásokkal és a helyi partnerek részvételével hozzájáruljanak a térség 

további fejlődéséhez, kiegészítve az egyéb forrásokból megvalósuló térségi 

fejlesztéseket. 

 

 Intézkedések 
 
 

 1. Minőségi, innovatív szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés  
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 2. Innovatív minta értékű turisztikai vonzerő fejlesztések  

 3. Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése  

 4. Megőrzendő örökség együttműködésben 

Összesítő táblázat a LEADER forrásokról (2014-2020) 

Intézkedés címe/ 
Helyi Felhívás 

száma 

Elnyerhető 
pályázati 

támogatás/projekt 
(Ft)(min-max) 

Teljes 
térségi 

keretösszeg 

Benyújtás 
kezdete 

Értékelési 
szakaszok 

Pályázói kör 
Támogatási 
intenzitás 

1, Minőségi 
innovatív 

szolgáltatás 
fejlesztés, 
vállalkozás 
élénkítés 

1.000.000-
4.500.000 

90.000.000 2018.01.02 
2018.02.02. 
2018.09.30. 
2019.01.20. 

mikrovállakozás- 
szociális 

szövetkezet 

60 %,              
szociális 

szövetkezet: 
75 % 

2, Innovatív minta 
értékű turisztikai 

vonzerő  
fejlesztések 

1.000.000-
10.000.000 

32.864.839 2018.01.02 
2018.05.28. 
2018.11.30. 
2019.01.20. 

mikrovállakozás- 
szociális 

szövetkezet 

60 %,               
szociális 

szövetkezet: 
75 % 

3, Értékmentés, a 
vidéki életminőség 

fejlesztése 

1.000.000-
4.500.000 

54.000.000 2018.02.05 
2018.03.07 
2018.09.30. 
2019.01.20. 

önkormányzat, 
non profit 
szervezet, 

egyház 

85% 

4, Megőrzendő 
örökség 

együttműködésben 

1.000.000-
10.000.000 

27.909.893 2018.02.05 
2018.05.28. 
2018.11.30. 
2019.01.20. 

önkormányzat, 
non profit 
szervezet, 

egyház 

85% 

ÖSSZESEN   204.774.732         

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a honlapról letöltött Helyi Felhívást  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
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A pályázatok elkészítésénél a stratégiában megfogalmazott célokhoz való illeszkedés 
érdekében a helyi felhívások legfontosabb részei a következők: 

1.1. A helyi felhívás indokoltsága, célja 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos 
elvárások 

3.4.1.3. Egyéb elvárások – itt találhatóak azok az elvárások, amelyek a értékelési/pontozási 
szempontok többségét befolyásolják. 

3.7.1. Indikátorok – itt azok az indikátorok találhatóak, amelyek konkrétan az adott helyi 
felhívásra vonatkoznak 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

           1. Nem hiánypótolható kritériumok 

           2. Hiánypótolható jogosultsági szempontok 

           3. Tartalmi értékelési szempontok 

5. Finanszírozással kapcsolatos információk 

6. Csatolandó mellékletek listája 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ 

 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
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Az ügyfél-nyilvántartási rendszer ismertetése  

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a Közös Agrárpolitika keretében folyósított, 
illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben működtetett támogatási formák 
igénybevételéhez az ügyfeleket egységes nyilvántartási rendszerben kell kezelni. 

A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint a Kincstár, mint 
hatóság működteti az ügyfél-nyilvántartási rendszert. 

Az ügyfél-nyilvántartási rendszer működését a 2007. évi XVII. törvény szabályozza. Ennek 
értelmében az intézkedésekben, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság kérelmére induló 
eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egy 
időben nyilvántartásba vetesse magát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben. 

Ugyancsak nyilvántartásba kell vetetnie magát az ügyfélnek, ha a VM-mel, vagy a VM valamely 
intézményével, mint kifizetőhellyel, kedvezményezettként pénzügyi kapcsolatban áll, vagy 
hatályos jogszabály az adott szakrendszerben előírja az ügyfél-azonosító használatát. 

A nyilvántartásba vétel, és az adatok módosítása a megfelelő formanyomtatványok 
benyújtása alapján történik. 

A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól a 103/2016. 
(XII.22.) MVH Közlemény rendelkezik. 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-
kitoltesi-utmutatok 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok
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https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/epitesi-normagyujtemeny 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/epitesi-normagyujtemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
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https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

A keresés eredményét a képernyő alsó részén találja. A pályázati felhívások külön sorban 
találhatóak. A sorok végén található Letöltések mező legördülő listájából tudja letölteni a 
Pályázati felhívást és a hozzá tartozó mellékleteket is 
 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
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https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-programokrt-felels-

helyettes-llamtitkrsga-mint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-leader-helyi-plyzati-felhvsok-

megjelensrl 

 

https://www.szechenyi2020.hu/ 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-programokrt-felels-helyettes-llamtitkrsga-mint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-leader-helyi-plyzati-felhvsok-megjelensrl
https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-programokrt-felels-helyettes-llamtitkrsga-mint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-leader-helyi-plyzati-felhvsok-megjelensrl
https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-programokrt-felels-helyettes-llamtitkrsga-mint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-leader-helyi-plyzati-felhvsok-megjelensrl
https://www.szechenyi2020.hu/
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Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program 
2014-2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 
Útmutató 
https://www.palyazat.gov.hu/doc/25 

 

http://hellovelence.hu/images/uploaded//File/velencei_to_hfs_javitas2017.05.18_honlapra.

pdf 

 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/25
http://hellovelence.hu/images/uploaded/File/velencei_to_hfs_javitas2017.05.18_honlapra.pdf
http://hellovelence.hu/images/uploaded/File/velencei_to_hfs_javitas2017.05.18_honlapra.pdf
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www.hellovelence.hu 

http://www.hellovelence.hu/
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272/2014 (XI.05.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

255/2014. (X.10.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

 

Tisztelt Partnereink! 

Folyamatosan friss információkat találnak az alábbi honlapokon. 

https://www.facebook.com/velenceitoleader 

www.hellovelence.hu 

www.palyazat.gov.hu 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400255.kor
https://www.facebook.com/velenceitoleader
http://www.hellovelence.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/

