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Az ÚMVP Irányító Hatóságának a 113/2011. (IX.27.) sz. közleménye 

 

a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében meghirdetett jogcímekre vonatkozó 

ponthatárok kihirdetéséről és a 76/2011. (VI. 02.) ÚMVP IH közlemény hatályon kívül 

helyezéséről 

 

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében meghirdetett 

  

vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, 

 

mezőgazdasági termékek értéknövelésére igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, 

    

mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, 

  

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, 

  

vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, és 

  
turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 

  

alapján benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában az Irányító Hatóság az 

alábbiak szerint hozta meg döntését a minimum ponthatárról. 

 

I.    a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet keretében benyújtott 

támogatási kérelmek esetében: 

  

Térség Minimum ponthatár 

Kaba térsége 107 pont 

Szerencs térsége 109 pont 

Szolnok térsége 117 pont 

Petőháza térsége 127 pont 

 

II.    a mezőgazdasági termékek értéknövelésére igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelet keretében benyújtott 

támogatási kérelmek esetében: 

 

Térség Minimum ponthatár 

Kaba térsége   86 pont 
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Szerencs térsége   94 pont 

Szolnok térsége 104 pont 

Petőháza térsége 102 pont 

 

III.  a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet keretében benyújtott 

támogatási kérelmek esetében: 

  

Térség Minimum ponthatár 

Kaba térsége 101 pont 

Szerencs térsége 111 pont 

Szolnok térsége 117 pont 

Petőháza térsége 129 pont 

  

IV.   a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet keretében 

benyújtott támogatási kérelmek esetében: 

  

Térség Minimum ponthatár 

Kaba térsége   74 pont 

Szerencs térsége 120 pont 

Szolnok térsége 124 pont 

Petőháza térsége 119 pont 

  

V.    a vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek 

esetében: 

  

Térség Minimum ponthatár 

Kaba térsége - 

Szerencs térsége 108 pont 

Szolnok térsége 112 pont 

Petőháza térsége 133 pont 

  

VI. a turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási 

kérelmek esetében: 

  

Térség Minimum ponthatár 

Kaba térsége 84 pont 

Szerencs térsége 116 pont 

Szolnok térsége 121 pont 

Petőháza térsége 126 pont 
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Az ÚMVP Irányító Hatóság jelen közleményének megjelenésével egyidejűleg hatályát 

veszti az ÚMVP Irányító Hatóságának 76/2011. (VI. 02.) közleménye. 

 

 

Forrás: VM – Pénzügyi, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály 
 

 

 

 

        Búsi Lajos 

        helyettes államtitkár 
 

 


