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HÍRLEVÉL 2020/07
1. Tájékoztató a LEADER programra beérkezett helyi felhívásokról
A Zempléni Tájak LEADER Helyi Akciócsoport
területén a pályázatok második körének befejezését
követően tájékoztatunk minden érintettet az eddigi
nyilvános statisztikai adatokról.
Keretösszeg:
Igényelt pályázói támogatás:

345.218.959.- HUF
513.082.557.- HUF

Intézkedés kódja
VP6-19.2.1.-101-10-19
VP6-19.2.1.-101-11-19
VP6-19.2.1.-101-12-19
VP6-19.2.1.-101-13-19
VP6-19.2.1.-101-14-19
VP6-19.2.1.-101-16-19
VP6-19.2.1.-101-17-19

Allokált forráskeret
141.044.566.- Ft
15.000.000.- Ft
46.000.000.- Ft
25.000.000.- Ft
20.000.000.- Ft
15.000.000.- Ft
15.000.000.- Ft

Igényelt támogatás
390.141.320.- Ft
2.970.128.- Ft
56.015.489.- Ft
19.999.940.- Ft
20.000.000.- Ft
11.987.689.- Ft
11.967.931.- Ft

A pályázati feldolgozás és ügyintézés folyamatos, intézkedésenként eltérő ütemezésben
történik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy LEADER HACS-unk Helyi Bíráló Bizottsága és
Munkaszervezetünk folyamatosan monitorozza a helyi LEADER pályázati felhívásra
beérkezett kérelmek forrásigényét. A fenti adatok alapján a felhívásaink 4.3 pontjában
foglaltak és a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 53.§ (1) és (1a) bekezdése alapján
Munkaszervezetünk és az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának
lehetőségét 2020. 07.01. naptól felfüggesztette.
Részteles információ honlapunkon >>

2. Társadalmi egyeztetésen a helyi piacok fejlesztését támogató pályázat ismételt
kiírás tervezete
Megjelent a "VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése" felhívás tervezete, melynek
keretében piacok létrehozására, fejlesztésére igényelhetnek legfeljebb
100 millió forint vissza nem térítendő támogatást települési
önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit
szervezetek októbertől.
A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki
térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők
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piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán
keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.
A pályázat keretében többek között támogatott:
- eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek
működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése (támogatható
termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható
asztalok beszerzése);
- helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása, létrehozása;
- fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása;
- üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
- kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása;
- a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések
beszerzése;
- szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése (villamos energia- és vízellátáshoz
kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése);
- megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása;
- gépjármű beszerzése: funkcionálisan hűtő- és fagyasztó autó, áruszállító
gépjárművek (kivéve személygépjármű, valamint mezőgazdasági erő- és
munkagépek);
- a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása (telekhatáron belül és a
fejlesztéssel érintett (ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számon);
- parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása, kivéve egynyári és kétnyári növények
beszerzése.
Építési tevékenységet tartalmazó projekt esetében kötelező a komplex projektarányos
akadálymentesítés biztosítása.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 100 millió forint.
A támogatási intenzitás mértéke nem besorolt járás esetén 85% (települési nemzetiségi
önkormányzat és nonprofit szervezet esetében 75%), kedvezményezett járás esetén 90%
(települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet esetében 75%), fejlesztendő
járás esetén 90%, komplex programmal fejlesztendő járás esetén pedig 95% lehet a projekt
összköltségének vissza nem térítendő része.
A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2020. október 1. napjától lesz lehetőség.
(Forrás: palyazat.gov.hu)
A pályázati felhívás tervezete itt érhető el >>

3. Elindult a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt
Tisztítsuk meg az Országot! elnevezéssel projekt indul,
amelynek részeként megkezdődik az elmúlt évtizedekben
felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladék felszámolása,
ebben nyújt segítséget a már elérhető HulladékRadar
mobiltelefonos alkalmazás.
A projekt során korábban nem látott állami és önkormányzati együttműködéssel kísérletet
tesznek az évtizedek alatt jogellenes hulladék elhelyezés eredményeként az erdőkben, a
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nemzeti parkok területén, a folyók, a vasúti és közúti létesítmények mentén, valamint az
önkormányzati közterületen fellelhető hulladékok összegyűjtésére.
A megvalósításban közreműködik a MÁV Zrt., a Magyar Közút Zrt., az állami erdészeti
társaságok és a nemzeti parki igazgatóságok, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
önkormányzatok pályázati rendszerben a Belügyminisztérium koordinálásával.
(Forrás: kormany.hu)
További részletek itt >>

4. Tájékoztató a Településfásítási Programról
Az ország mind a 19 megyéjéből érkeztek sikeres
igénylések, melyek közel fele 1000 fő alatti település, ezen
belül is közel 50 település 200 fő alatti. A legtöbb sikeres
település, összesen 49, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
található.
A települések zöldítése mellett a Vidékfejlesztési Programból támogatott kezdeményezés
kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a nyitva álló erdőtelepítési pályázati lehetőségekre. A
településfásítás igazi zöld megoldásként prospektusok és egyéb egyszer használatos
szóróanyagok helyett tényleges faültetésekkel irányítja rá a figyelmet az erdők
gyarapításának fontosságára.
(Forrás: orszagfasitas.hu)
A sikeres igénylést benyújtó települések listáját itt tekinthető meg >>

5. Magyar Falu Program
Összesen 22 milliárd forint értékben hat új pályázati kiírás jelent meg a
Magyar
Falu
Programban.
A
most
megjelent
pályázatok
infrastruktúrafejlesztést, illetve szolgáltatásfejlesztést céloznak annak
érdekében, hogy a falvakban élők életminősége jelentősen javulni
tudjon.
2020-ban a második körben kiírt pályázatokkal együtt idén eddig 17 pályázattal segítik a
kistelepüléseket.
Az első két pályázat keretében kistelepülések iskolaépületeinek, illetve tornatermeinek,
tornacsarnokainak felújítására lehet jelentkezni. Ebben az esetben a kedvezményezettek
a tankerületi központok, és a két pályázat keretösszege 7,5 milliárd forint.
Ugyancsak 7,5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre az óvodaépületek, valamint
tornaszobák felújítására, új épületek létesítésére a települési önkormányzatok, valamint az
önkormányzati társulások számára.
Az ötödik pályázat faluházak felújítására szolgál. Az 5 milliárd forintos keretösszegből
olyan, jellemzően többfunkciós épületek újulhatnak meg, ahol a polgármesteri hivatal mellett
akár a falugondnok vagy a falugazdász irodája, esetleg egy könyvtárterem vagy egyéb más
közfunkció is helyet kap.
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A hatodik pályázati forrásból szolgálati lakások felújítására, kialakítására van lehetőség
összesen 2 milliárd forint értékben. Ezzel kifejezetten olyan közfeladatot ellátók számára
alakíthatók ki szolgálati lakások, amelyek "hiányszakmáknak" számítanak a kistelepüléseken
- mondta, ezek közé sorolva az egészségügyi dolgozók, orvosok, védőnők mellett a
pedagógusokat, óvodapedagógusokat, bölcsődei gondozókat, a körzeti megbízottakat és a
kulturális foglalkoztatottakat.
A pályázatokat augusztus 5-étől szeptember 4-éig lehet benyújtani.
(Forrás: kormany.hu)
További részletes tájékoztatás >>
Pályázati felhívások elérhetősége itt >>

6. HACS Közlemény
Ezúton tájékoztatjuk partnereinket, hogy Egyesületünk
a gyorsabb és modernebb információ biztosítása
érdekében működteti nyilvános Facebook oldalát.
Amennyiben rendelkezik Facebook profillal, akkor
bejelölés esetén automatikusan fog információt kapni
legfrissebb híreinkről.
Facebook elérhetőség itt >>

A Zempléni Tájak munkaszervezeti iroda
személyes ügyfélfogadása az alábbi
intézkedések betartásával működik:
- irodánk csak előjegyzett időpontban
fogad személyesen ügyfeleket,
- belépéshez kötelező a szajmaszk
használata
és
a
1,5
méteres
védőtávolság betartása.
Időpont előjegyzés naponta 8-12 és 13-16
óra között. Az ügyfélszolgálat ideje a
korábban megszokott rendre áll vissza.

Figyeljünk egymásra azzal, hogy betartjuk
közreműködésüket előre is köszönjük!

az

előírásokat.

Megértésüket
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KORÁBBI KIEMELT HÍREINK (FOLYAMATOSAN AKTUÁLIS)
Hasznos információk a támogatott helyi LEADER projektek megvalósításával
kapcsolatban
Kérjük, részletesen olvassa végig mindenki a Támogatói
Okirat tartalmát, mivel a kérelmek benyújtásától számítva
hosszabb idő telt el, ezért a szükséges módosításokat
változás bejelentéssel lehet megtenni.
Az alábbiakban szeretnénk pár hasznos információt megosztani a pályázat megvalósítására
vonatkozóan. Kérjük a megvalósítás során folyamatosan figyelje www.zemplenitajak.hu
oldalunkon a "LEADER 2014-20 / Kifizetési igénylés" menüpontot.
Az úgynevezett "Változásbejelentőn" keresztül lehetősége van bizonyos módosításokra
projektjére vonatkozóan (pl.: ütemezés/mérföldkövek, műszaki- tartalmi változás, költségek
átcsoportosítása stb.).
Ehhez a következő linken található dokumentum ad részletes tájékoztatást: Változás
bejelentése
A változásbejelentést elektronikusan kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül,
melyhez az itt található link ad segítséget: Változásbejelentés menete
FONTOS!!! A változásbejelentés benyújtása időben előbb kell, hogy megtörténjen,
mint a Kifizetési kérelem beadása!
Kiemelten felhívnánk a figyelmet az ütemezés szempontjából a mérföldkövek pontos
betartására a felhívásban előírtaknak megfelelően:
• „Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. Korm. rendelet 120. § (1) alapján a
kedvezményezett a Támogatói Okiratban foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek
elérését követő tizenöt napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni
a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi
előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai
beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt
eredményességéről, valamint hatékonyságáról.”
• „A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési
igénylés) benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30.
nap.”
Amennyiben a mérföldköveket a fent leírtak alapján utólag módosítani szeretné arra
lehetőség van szintén változásbejelentőn keresztül.
Bármilyen egyéb kérdés esetén keresse munkaszervezetünket.
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Tájékoztatás a támogatott helyi LEADER projektek megvalósításáról
A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó
támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel
kapcsolatos általános tájékoztatás
A támogatott LEADER projektek megvalósításához és elszámolásához (kifizetési kérelem) a
31/2018. (V.30.) számú Kincstári Közlemény a "Vidékfejlesztési Program keretében
nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános
tájékoztatásról" tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat.
Kérjük figyelmesen tanulmányozzák át a kifizetési kérelem beadása előtt!
A 31/2018. (V.30.) számú Kincstári Közlemény elérhetősége itt >>
Felhívjuk a nyertesek figyelmét, hogy a pályázat keretében vállalt kötelező nyilvánosság
biztosításánál a központilag kötelező arculati elemeken - logócsoport - túlmenően a
Zempléni Tájak HACS logó használata is kötelező.
Teljes központi arculati tájékoztatás >>
Központi arculati tábla generátor >>
Zempléni Tájak HACS logó letöltése >>

Segédlet rendezvények bejelentéséhez
Tisztelt Támogatott Pályázók!
Felhívjuk a figyelmüket, amennyiben
nyertes
pályázatukban
bemutatók,
rendezvények, kiállítások szervezése és
lebonyolítása
tevékenységet
is
megvalósítanak, akkor az alábbi bejelentési kötelezettségük van.
a) A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a
rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvénymegvalósítási időpontját
megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS
honlapján közzétenni. Ennek érdekében a HACS-ot a rendezvény előtt minimum 30
nappal elektronikusan tájékoztatni szükséges a meghívó és program megküldésével.
A HACS felé a tájékoztatási kötelezettség bejelentése a HACS e-mail címén keresztül:
zemplenitajak@gmail.com
A projekt keretében megvalósított kiadványokból a kiadást követő 30 napon belül az
illetékes HACS számára egy példány benyújtása kötelező (postacím: 3980
Sátoraljaújhely, Postafiók: 71.).
b) A kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról
szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvénymegvalósítási
időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása
során bevont szervezetként eljáró BAZ Megyei Kormányhivatalnak elektronikusan

Munkaszervezeti iroda: 3980 Sátoraljaújhely,Kossuth tér 6.
Telefon/fax: +36/47/658-610 Email: zemplenitajak@gmail.com, web: www.zemplenitajak.hu

3934 Tolcsva, Szent Imre u.4.
a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni
(feltölteni).
c) A kedvezményezett köteles a rendezvény megtartásáról - annak lezárását követő
tizenöt napon belül - írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt a
rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel
együtt kell megküldeni.
Az emlékeztetőtartalmazza:
– a rendezvény helyszínét, időpontját,
– a célcsoport megjelölését,
– a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
– legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen
elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
kihelyezését bemutató dátumozott fotót.
Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a
bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben rendezvényre jóváhagyott támogatási
összeg 5%-kal csökkentésre kerül.
A támogatás további feltétele, hogy a kedvezményezett a rendezvény helyén a
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket
feltüntesse. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a
kifizetési igénylésben az adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal
csökkentésre kerül.
Az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek (amennyiben
hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az emlékeztető) elutasításra kerülnek.
A fentiekben részletezett bejelentésekhez a pályázati felhívások mellékletét képező meghívó
sablon használható!
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