
 
 
 

 

 

 

2014. III. negyedév 

Megvalósítási határidők módosítása 

A Magyar Közlöny 2014. szeptember 15-i számában  megjelent a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási miniszteri rendeletek módosításáról, mely 

tartalmazza az egyes jogcímek esetében támogatott projektek vonatkozásában a módosult 

végső megvalósítási határidőket. 

A megvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidők változásai érintik a 

mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésre, valamint a LEADER és a turisztikai 

tevékenység ösztönzésére benyújtott pályázatok kedvezményezetteit. 

Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése 

A  projekteket a támogatási határozat kézhezvételétől számított két éven belül meg kell 

valósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet a megvalósulást követő hat hónapon belül, annak az 

ügyfélnek, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, 

a 6 hónapos határidőre tekintet nélkül 2015. május 31. napjáig kell benyújtani. A 23/2007 

FVM rendelet 24.§ (2) bekezdése szerinti általános szabály értelmében az ügyfél köteles 24 

hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80%-ával 

elszámolni. 

LEADER 

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet a következőképpen módosult: A támogatott projekteket 

2015. március 31-ig kell megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet pedig 2015. május 31-ig 

lehet benyújtani. Hatályát vesztette azon rendelkezés, mely szerint a támogatási döntés 

közlésétől számított 6 hónapon belül határozatban jóváhagyott – az egyéb elszámolható 

kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával el kell számolni. 

Ezen határidő 9 hónapra módosult, amit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

A  projekteket az ügyfél a határozat közlésétől számított - az eddigi 6 hónap helyett - 9 

hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak 

nem minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10%-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet 

benyújtani. 



 
 
 

A megvalósítási határidők a következőképpen módosultak: azon ügyfelek, akik a támogatási 

határozatot 2014. május 31. napja előtt vették kézhez a projektet 2015. március 31. napjáig 

meg kell valósítaniuk és kifizetési kérelmet pedig 2015. május 31. napjáig nyújthatnak be. 

Akik a támogatási határozatot 2014. május 31. napját követően vették kézhez, nekik a projekt 

megvalósítási határideje 2015. május 31. napja, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának 

határideje pedig 2015. augusztus 31. 

 
 

EREDMÉNYEK SZÁMOKBAN 

Az elmúlt 2007-2013 közötti programozási időszak tőmondatokban 

- 8 támogatási kérelem/pályázat benyújtási időszak 

- 166 nyertes projekt 

- 2 milliárd forintot meghaladó lekötés 

- 1 milliárdot meghaladó támogatás gazdaságfejlesztésre 

 

 

III. tengely  
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2 273,1 Ft 
16 409,1 Ft 20 302,9 Ft 

38 886,1 Ft 48 704,3 Ft 49 924,1 Ft 52 138,2 Ft 64 611,2 Ft 69 107,7 Ft 
82 211,1 Ft 

97 441,7 Ft 

164 789,2 Ft 

1 lakosra jutó támogatási összeg az adott település 
(önkormányzat, vállalkozók, civilek, egyház)  által lekötött 

teljes forrásból 

LEADER 

 

 

A 2 milliárdot meghaladó lekötött forrás nagysága 1 főre kivetítve településenként 

 

Szerkesztette: Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 
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