
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 
96/2012 (VIII. 14.) közleménye 

 
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 

VM rendelet megnyitásáról 
 
 

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 VM 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) előreláthatóan 2012 augusztusában megjelenik. 
 
Támogatási kérelem benyújtására magyarországi székhellyel rendelkező, LEADER 
Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) lesz jogosult. 
 
Az alábbi nemzetközi együttműködési intézkedésekre vehető majd igénybe 
támogatás: 
a) az EU-n belül: legalább egy hazai LEADER HACS és legalább egy, más EU 
tagállamban működő LEADER HACS között megvalósuló együttműködési projekt, 
b) együttműködés harmadik országokkal: legalább egy hazai LEADER HACS és 
legalább egy EU-n kívüli LEADER-megközelítés szerint szerveződött, jogi 
személyiséggel rendelkező csoport részvételével megvalósuló együttműködési 
projekt. 
 
A támogatás az alábbi tevékenységekre vehető majd igénybe: 

 beruházás jellegű fejlesztés (eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, 
felújítása, korszerűsítése); 

 közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása;  

 kiadványok készítése; 

 képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása; 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása; 

 legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer; 

 projekt menedzsment; 

 egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek. 
 
A projekt megvalósítását követően, a pénzügyi fenntarthatóság érdekében az ügyfél 
által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek 
átruházására lesz lehetőség. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek 
alól. A kötelezettség átvállalásához a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a 
továbbiakban: MVH) előzetes jóváhagyására lesz szükség. Az erre irányuló kérelmet 
az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell 
majd benyújtani. A kötelezettség átvállalása abban az esetben hagyható jóvá, ha az 
átvevő  

a) nonprofit szervezet,  

b) egyházi vagy belső egyházi jogi személy,  

c) települési önkormányzat,  

d) települési nemzetiségi önkormányzat,  

e) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, 

f) költségvetési szervek. 



 

A rendelet keretében egy ügyfél számára a 2012-2013. időszakban megítélhető 
támogatás összege az ügyfél által benyújtott összes kérelem vonatkozásában 
együttesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot. Az ügyfelenként benyújtható 
támogatási kérelmek száma nem kerül korlátozásra.  
 
A rendelet-tervezet szerinti rendelkezésre álló keretösszeg a 2012-2013. időszakban 
3,5 milliárd Ft. 

 
A támogatási kérelmet 2013. augusztus 31-ig folyamatosan lehet majd benyújtani a 
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.  
 
A nemzetközi együttműködési projekt benyújtása két szakaszban valósul majd meg. 
A LEADER HACS első körben benyújtja a nemzetközi együttműködési projektre 
vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmányt az EMVA társfinanszírozású 
intézkedések Irányító Hatóságának (a továbbiakban: IH). Az IH által létrehozott 
Szakmai Bizottság a rendeletben meghatározott kritériumrendszernek megfelelően 
javaslatot tesz a tanulmány támogathatóságára vonatkozóan. A javaslatok 
figyelembevételével az IH megadja a hozzájáruló nyilatkozatát vagy átdolgozásokról 
szóló válaszlevelet küld. A LEADER HACS a hozzájáruló nyilatkozatát a támogatási 
kérelem részeként eljuttatja az MVH részére. Az MVH a formai ellenőrzést követően 
a nemzetközi együttműködési projektre vonatkozóan megküldi a támogatási, vagy 
elutasító határozatot.  
 
Jelen IH közlemény melléklete a Megvalósíthatósági Tanulmány minta, amelyet a 
vonatkozó rendelet megjelenésének napjától lehet papír alapon és elektronikusan 
(CD-n vagy DVD-n) benyújtani az IH részére, az alábbi címre: 
 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
Vidékfejlesztési Főosztály 
1055 - Budapest 
Kossuth Lajos tér 11. 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 14.  
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         IH vezető 

 

 


