
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának  123/2012 (XII.4.) közleménye  

a 118/2012 (XI.22.) VM rendelet alapján igénybevehető támogatási előleggel érintett egyes 

beruházási jogcímekhez kapcsolódó támogatási kérelem benyújtási időszakokról 

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó 

támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012 (XI.22) VM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az egyes 

beruházási jogcímek tekintetében igényelhető támogatási előleg vonatkozásában az alábbi támogatási 

kérelem benyújtási időszakok érintettek: 

 

1. az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

1698/2005/EK tanácsi rendelet) 52. cikk a) pont i. alpontja alapján meghirdetendő, nem 

mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás támogatási jogcím esetében 2013. február 15. 

08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 02. 18.00 óráig; 

2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 

kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. 

(VIII. 29.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím esetében 2009. szeptember 1. és 

2009. október 15. között;  
3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények 

korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes 

feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím esetén 2011. 

június 15. és 2011. július 15 között; 

4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi 

vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján meghirdetett 

támogatási jogcím esetén 2011. szeptember 15. és 2011. október 14. között; 

5. 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 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján meghirdetett támogatási jogcím 

esetében 2011. szeptember 30. és 2011. november 15. között valamint 2011. november 29. és 

2011. december 5. 18 óráig;  

6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet alapján meghirdetett 

támogatási jogcím esetén 2012. január 1. és 2012. január 31. között; 

7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. 

évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján 

meghirdetett támogatási jogcím esetén 2012. január 1. és 2012. január 31. között; 

8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008 (X.18.) FVM rendelet 

alapján meghirdetett támogatási jogcím esetén 2008. október 19. és 2009. január 10. között 

valamint 2009. november 16. és 2009. december 20. között;; 

9. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és 

fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM 

rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím esetén 2011. június 15 és 2011. július 15 között;  

10. 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 alapján meghirdetett támogatási jogcím 

esetén 2012. június 1. és 2012. június 30. között; 

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek 

értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) 

VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím esetén 2012. június 22. és 2012. július 23. 

között; 



12. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 

2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet alapján 

meghirdetett támogatási jogcím esetén  2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31. között; 

13. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján 

meghirdetett támogatási jogcím esetén 2008. október 19. és 2009. január 10. között; 

14. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet alapján 

meghirdetett támogatási jogcím esetén 2009. november 16. és 2009. december 20. között; 

15. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 

2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet alapján 

meghirdetett támogatási jogcím esetén 2011. július 1. és 2011. augusztus 1. között; 

16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím esetén 2012. 

július 1. és 2012. július 31. között; 

17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és 

harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet alapján 

meghirdetett támogatási jogcím esetén 2012. október 30. és 2013. augusztus 31. között; 

18. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre igénybe 

vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján meghirdetett 

támogatási jogcím esetén 2008. október 19. és 2009. január 10. valamint 2009. november 16. és  

2009. december 20. között; 

19. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím esetén 2012. október 15. 

és 2012. november 30. között; 

20. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján 

meghirdetett támogatási jogcím esetén 2008. október 19. és 2009. január 10. valamint 2009. 

november 16. és 2009. december 20. között ; 

21. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím esetén 2012. október 15. 

és 2012. november 30. között 

 

Budapest, 2012. december 4. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Búsi Lajos 

                                                                                                Irányító Hatóság vezetője 


