
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍRLEVÉL  

a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről 

  

Tisztelt Olvasó!  
 
 
Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által 
készített HÍRLEVÉL olvasótáborában!  
A Hírlevelünk megjelentetésének célja, hogy folyamatosan értesülhessenek az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos 
információkról, pályázati lehetőségekről, aktuális teendőkről megkönnyítve ezzel 
a pályázatok elkészítését.  
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal 
szolgál az Ön számára!  
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 

Tiszazugi Leader Egyesület 

Munkaszervezete 

  
 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület 
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 

Tel: 06-56/560-294; 

         06-56/560-295  

E-mail: tiszazug.leader@gmail.com 

Honlap: www.tiszazugleader.eu 

2014/07. 
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Folytatódnak a milliárdos LEADER kifizetések  

739 kérelem esetében 4,2 milliárd forint összegű támogatás kifizetését hagyta jóvá 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból (EMVA) társfinanszírozott nem terület- és állatalapú jogcímekre.  A jóváhagyott 

összegből mezőgazdasági jogcímekre és vidékfejlesztési jogcímekre egyaránt 2,1 milliárd 

forintot fizet ki a Hivatal. 

LEADER jogcímekre 390 kedvezményezett esetében mintegy 1,074 milliárd forint 

támogatás kifizetést hagyott jóvá az MVH. 

A LEADER jogcímek a helyi, alulról szerveződő kezdeményezések támogatására 

irányulnak, a benyújtott kérelmekkel kapcsolatos támogatási döntéseket a helyi közösségek 

hozzák meg. A támogatott projektek rendkívül sokszínűek, az együttműködés keretében 

megvalósított mezőgazdasági gépbeszerzés mellett helyi és erdei termékek mintafarmja és 

módszertani rendszerközpontja elnevezésű oktatási projekt is részesült támogatásban. 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

  

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal oldalán olvasható tájékoztató szerint 

megváltozott az első fokú eljárásban hozott döntések jogorvoslati fóruma, így az MVH 

hatásköre a másodfokú eljárások lefolytatására megszűnt. Azon intézkedések esetében, 

amelyeknek a finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

(EMVA), vagy az Európai Halászati Alapból (EHA) történik, a jogorvoslati kérelmeket a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter bírálja el. 

 

 



 
 

Tisztelt kedvezményezettek! 

Megjelentek az alábbi jogcímek vonatkozásában az MVH közleményei, melyek a 

támogatások kifizetéséhez nyújtanak elengedhetetlen információkat, valamint az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáról nyújtanak tájékoztatást: 

 118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás 

kifizetésének igényléséről   

 117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatás kifizetésének igényléséről 

 116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 

nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető 

támogatások kifizetésének igényléséről 

 114/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 

végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

 113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 

  

A közlemények elérhetősége: 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek 
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Megvalósult ÚMVP által támogatott projektek  
 

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft(pályázó), CSERKESZŐLŐI 

GYERMEK AUTÓS KÖZLEKEDÉSI PARK ünnepélyes megnyitó 

Cserkeszőlő 2014. július 12. 

 

 



 
 

Cserkeszőlő Község Önkormányzata (pályázó), Szinyei présház és borospince 

felújításának avatóünnepsége,(vidéki örökség) Cserkeszőlő 2014. július 19. 

 

 

 



 
 

Programok a Tiszazugban: 

 

 



 
 

 

 


