
 

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 164/2013(07/23) 

módosított közleménye 

 

 

a 99/2012. (IX.25.), valamint a 11/2013. (III.5.) VM rendeletek módosításáról 

 

 

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 99/2012. 

(IX.25.) számon, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER 

térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről szóló VM rendelet 11/2013. (III.05.) számon jelent meg. 

 

A két rendelet módosítására egyrészről a rendelkezésre álló források maximális 

felhasználásának érdekében, másrészről egy időközben felmerült adójogi kérdések 

miatt van szükség.  

 

A jogcím rendeletekben egységesen módosítjuk a támogatási kérelmek benyújtásának 

határidejét a jelenleg hatályos jogszabály alapján 2013. augusztus 31-ről 2013. 

november 15-re.  

 

Másfelől a rendelkezésre álló pénzügyi források maximális felhasználásának 

érdekében a továbbiakban hatályát veszti a 421-es jogcímen belüli forrásmegosztás 

(3,5 milliárd-3,5 milliárd) és a továbbiakban egy közös forrásból kerül támogatásra 

mindkét rendelet.    

 

A harmadik módosítás, amely adójogi kérdések miatt vált szükségessé, kizárólag a 

LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi 

együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

szóló 99/2012. (IX.25.) számon megjelent VM rendeletet érinti. Tekintettel arra, hogy 

a rendelet kapcsán, mint ügyfelek, eddig kizárólag a LEADER HACS-ok kerültek 

megjelölésre, a beruházás jellegű fejlesztések szinte teljesen ellehetetlenültek. Annak 

érdekében, hogy ezek a fejlesztések is támogathatóak legyenek, az alábbiak szerint 

módosításra kerül az ügyfélkör: 

 

ügyfél: A nemzetközi együttműködésben résztvevő magyarországi LEADER HACS 

illetékességi területén 

a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro-, 

kis- és középvállalkozás; 

b) működő települési önkormányzat; 

c) települési nemzetiségi önkormányzat; 

d) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás; 

e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet; 

f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyház; 

g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amely 

fejlesztést valósít meg vagy bonyolít le. 



 

A két rendelet módosítása folyamatban van, várhatóan ősz elején jelenik meg. 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 2.  

 

        Búsi Lajos 

         IH vezető 

 

 

 


