
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések  Irányító Hatóságának a 
64/2012 (V. 31.) közleménye 

 
a Mikrovállalkozások létrehozásáról és fejlesztéséről szóló 47/2012. (V. 11.) VM 

rendelet módosításáról 
 
 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 
létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 
2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) értelmében támogatási kérelem benyújtására 
2012. június 1. és június 30. között van lehetőségük az ügyfeleknek. 
 
A rendelet módosítás alatt áll. A módosítások kizárólag a jogszabály mellékleteit 
érintik. A módosítás értelmében az alábbi LEADER HACS-ok értékelési 
táblázataiban, valamint a területükön igényelhető legmagasabb támogatási 
összegben történik változás: 
 
1. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 
 
A rendelet 1. mellékletében a LEADER HACS Értékelési táblázatában történt 
változás. Területén továbbra is nyújtható be támogatási kérelem. 
 
2. Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
 
A LEADER HACS területén támogatási kérelmet nyújthatnak be az ügyfelek, 
mivel a LEADER HACS értékelési táblázatával bővült a rendelet 1. melléklete, 
valamint a rendelet 6. mellékletében az egy ügyfél által igényelhető legmagasabb 
támogatási összeget is meghatározza a jogszabály. 
 
3. BÜKK-MAK LEADER Egyesület Nonprofit Kft. 
 
A LEADER HACS Értékelési táblázatát forráshiány következtében a rendelet 1. 
mellékletéből törli a minisztérium, területén nem nyújtható be támogatási kérelem. 
A rendelet 6. mellékletében az egy ügyfél által igényelhető legmagasabb támogatási 
összeg meghatározásaként „0” szerepel. 
 
4. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Nonprofit Kft. 
 
A LEADER HACS Értékelési táblázatát forráshiány következtében a rendelet 1. 
mellékletéből törli a minisztérium, területén nem nyújtható be támogatási kérelem. 
A rendelet 6. mellékletében egy ügyfél által igényelhető legmagasabb támogatási 
összeg meghatározásaként „0” szerepel. 
 
5. Kertészek földje Akciócsoport Egyesület 
 
A LEADER HACS által a rendelet 6. mellékletében meghatározott egy ügyfél által 
igényelhető legmagasabb támogatási összeg módosult. Területén továbbra is 
nyújtható be támogatási kérelem. 
 



Kérem a fent említett LEADER HACS-okat, hogy a módosításokról folyamatosan 

tájékoztassák az ügyfeleket! 

 

Kérem a tisztelt ügyfeleket, hogy a módosításokról kérjék a LEADER HACS-ok 

tájékoztatását! 

 

A módosítások kihirdetésére a Turisztikai tevékenységek ösztönzéséről szóló 

miniszteri rendelet záró rendelkezései között kerül sor. 

 

Budapest, 2012. május 31.      

        Búsi Lajos 
         IH vezető 

 

 

 

 

 


