
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 128/2011 (XII. 1.) 

közleménye 
 

a 76/2011. (VII.29.) VM rendeletben meghatározott benyújtási határidőről 

Az Irányító Hatóság felhívja a LEADER pályázatokat benyújtók szíves figyelmét, hogy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM 

rendelet (a továbbiakban: LEADER rendelet) 20. § (1) bekezdésében megállapított pályázat 

benyújtási határidőt a 112/2011. (XI.24) VM rendelet a következőképp módosította: „(1) A 

pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-től 

december 5-én 18 óráig -, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak 

minősül - elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján 

közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó 

dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.” 

A LEADER rendelet fenti módosítása kapcsán csak azon ügyfelek nyújthatnak be pályázatot, 

akiknek a projekt javaslatát a területileg illetékes LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Bíráló 

Bizottsága előzetesen jóváhagyta, tehát rendelkeznek az illetékes Helyi Bíráló Bizottság támogató 

nyilatkozatával. 

Az Irányító Hatóság továbbá felhívja a figyelmet az elektronikus benyújtással kapcsolatos technikai 

tudnivalókra.  

Az elektronikus benyújtásra szolgáló felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva, így 

csak annak használatával biztosítható a hibamentes benyújtás. Az elektronikus felület kitöltése során 

gyakori mentés szükséges, annak érdekében, hogy az internet kapcsolatból eredő esetleges 

megszakadás esetén ne vesszenek el az adatok. 

Fontos, hogy a böngésző csak egy példányban legyen megnyitva a számítógépén, továbbá, hogy csak 

egy e-Leader pályázat kitöltésre szolgáló böngésző ablak legyen megnyitva. Ellenkező esetben a 

böngésző összekeverheti az adatokat. 

Az elektronikus benyújtás során nem lehetséges 20 MB-nál nagyobb fájlok feltöltése, így a 

szkennelés során ajánlott több, önállóan is megtekinthető részletre bontani a dokumentumokat.  

A pályázat határidőben történő benyújtásának érdekében érdemes figyelemmel lenni az elektronikus 

rögzítés technikai sajátosságaiból adódó időszükségletre, ezért kérjük, hogy ne hagyják az utolsó 

pillanatra az ügyfélkapus benyújtást.  

További útmutatók a benyújtásra vonatkozóan a 149/2011. (IX. 20.) és a 173/2011 (XI.25.) MVH 

közleményekben találhatóak. 

Budapest, 2011. december 1.     
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