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LEADER kisokos-Általános tudnivalók
Támogatási kérelem benyújtása: Kizárólag elektronikus úton!
1.
2.
3.

4.

MÁK (volt MVH) regisztráció/jelszó igénylés (www. mvh. allamkincstar.gov.hu)
Ügyfélkapu
hozzáférés/Meghatalmazás
készítése
ügyfélkapuval
rendelkező
meghatalmazottal
MÁK (volt MVH) weboldalon: www.mvh.allamkincstar.gov.hu -> Elektronikus ügyintézés ->
Bejelentkezés ügyfélkapuval -> Elektronikus kérelemkezelés -> VP 2014-2020 támogatási
kérelem -> LEADER -> Rinya-Dráva Szövetség
INTÉZKEDÉS kiválasztása

Benyújtási időszak:
2017.02.01.-2018.07.31.
- szakaszzárások:
2018.03.31.
2018.05.31.
2018.07.31.
Területi korlátozások:
- kizárólag az az ügyfél nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek
székhelye/fióktelepe, lakcíme/tartózkodási helye a Rinya-Dráva Szövetség
jogosultsági területén van (Barcs és Nagyatád nincs a jogosult települések között)
- kizárólag a Rinya-Dráva Szövetség jogosultsági területén megvalósuló
projektek támogathatók (Barcson és Nagyatádon megvalósulók nem támogathatók)
Projekt megkezdése:
- A támogatási kérelem benyújtását követően a projekt saját felelősségre
megkezdhető.
Projekt megvalósítása, elszámolás:
- A megvalósítására a támogatói okirat kézhezvételét követően 24 hónap áll
rendelkezésre.
- A projekt megvalósításához 50% előleg igényelhető.
- 2 részletben történő elszámolás esetén: a támogatói okirat kézbesítését követő
naptól számított 1 éven belül köteles az első kifizetési kérelemét benyújtani a
támogatási összeg min. 10%-ára.
- 1 részletben történő elszámolás esetén az egy éves szabály nem él, 24 hónap áll
rendelkezésre, de ez esetben előleg nem igényelhető!
- A támogatási összeg 80%-át kötelező teljesíteni.
Fontos!
- Gép, eszköz, és ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre 3 db árajánlat
szükséges (műszaki tartalmában azonos, formailag jogszabálynak megfelelő).
- Építési beruházásoknál MÁK (volt MVH) ÉNGY szerinti költségvetés és
tervdokumentum szükséges.
A kiírás elérése: www.mvh.allamkincstar.gov.hu-> Alkalmazások > LEADER helyi
felhívások > Alkalmazás megnyitása >Helyi Akciócsoport: Rinya-Dráva Szövetség >
Képzések indítása

LEADER KISOKOS 2018-képzések indítása
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INTÉZKEDÉS 4- Képzések indítása
Pályázok köre:
 alapítvány, közalapítvány
 egyesületek
Önállóan támogatható tevékenységek:
 tudásátadás: HFS-hez kapcsolódó speciális képzések, oktatási
programok előkészítése és megvalósítása,
Önállóan nem, de támogatható tevékenységek:
 képzéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlása
 képzésben közreműködők személyi jellegű kiadásai
 képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
 projektmenedzsment 2,5%
 tájékoztatás és nyilvánosság 0,5%
A támogatás intenzitása: 100%-os vissza nem térítendő támogatás
Igényelhető minimum-maximum összeg: 500 000 - 8 000 000 Ft
Pluszpont





Képzési tapasztalattal rendelkező pályázó
Térségi vállalkozástól való beszerzés
Plusz önerő
HACS tagság

Csatolandó mellékletek:
- eszközbeszerzésről, szolgáltatásvásárlásról 3 db árajánlat, műszaki leírással
- pontozáshoz szükséges dokumentumok/igazolások/nyilatkozatok
A fenntartási időszak a projekt befejezését követő 5 év!

LEADER KISOKOS 2018-képzések indítása

