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ÚMVP módosítási javaslat 

III. tengely 

5.3.3.1.1. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás  

Intézkedés kód: 311 

ÚMVP 17. sz. melléklet 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

Az intézkedés hatékony végrehajtásához, az intézkedés forrásainak megfelelő felhasz-

náláshoz és az intézkedésben lévő fejlesztési lehetőségek innovatív kihasználásához szük-

séges a jelenlegi feltételek módosítása az intézkedés hatókörének bővítése. A tevékenységek 

jelenlegi köre és a kedvezményezettek jelenlegi meghatározása beszűkíti az ügyfelek 

fejlesztési lehetőségeit, lényegében nem nyújt teret az innovatív megoldásoknak. 

A fentieken kívül, azzal egyidejűleg szükséges a kapcsolódó intézkedésektől való 

lehatárolás kérdéseit is rendezni, amely részben a támogatható tevékenységi körök szerepel-

tetésével, pontos feltüntetésével oldható meg.  

Jelenleg az intézkedésben kétszeresen beszűkített a kedvezményezetti kör és a tevé-

kenységek megvalósításának színtere: kizárólag mezőgazdasági vállalkozások vehetnek részt 

az intézkedésben és csak „on-farm” módon (a gazdaság fizikai határain belül). A jelenlegi 

kritériumrendszer nem biztosítja a rendelkezésre álló források megfelelő hasznosulását, 

vagyis az újszerű, innovatív fejlesztések és a valóban tevékenység-diverzifikálást jelentő 

fejlesztések kivitelezését.  

ÚMVP 17. melléklet (településlista) módosítása: 
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Az intézkedésre vonatkozóan az Új Széchenyi Terv keretében indított pályázati kiírások 

nem tartalmaznak fejlesztési lehetőségeket a külterületi, tanyás térségek számára, melyek így 

mind az ÚMVP, mind pedig az Új Széchenyi Terv támogatási konstrukcióiból kikerülnének. 

Az ilyen, vidékies jellegű térségek támogatása az intézkedés szempontjából kiemelkedő 

jelentőséggel bír. 

A fentiek alapján indokolt az ÚMVP ezen intézkedéséhez kapcsolódó 17. sz. melléklet 

megbontása az egyes intézkedések tekintetében, így a módosítást követően a 311. intézkedés 

tekintetében a 17/A. sz. melléklet (településlista) kerülne alkalmazásra. 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

A módosítás tartalmazza a tevékenységi körök kibővítését az innovatív fejlesztések 

megvalósítása érdekében, valamint az intézkedések közötti lehatárolások pontos és 

egyértelmű megfogalmazását. Ezeket az alábbiakban foglaljuk össze. 

A „Mikrovállalkozások fejlesztése” (312.) intézkedés keretében azon ügyfél kerül 

támogatásra, akinek a mezőgazdaságból származó árbevétele nem haladja éves bevételének 

50%-át, jelen intézkedésben viszont az az ügyfél támogatható, akinek mezőgazdaságból 

szerzett éves jövedelme több mint 50%.  

Az „on-farm - off farm” demarkációs vonal alkalmazása a Turisztikai tevékenységek 

támogatása (313.) intézkedés vonatkozásában megmarad: a Turisztikai tevékenységek 

támogatása intézkedésben a szálláshelyfejlesztés csak „off-farm” módon, azaz a gazdaság 

fizikai határain kívül; jelen intézkedésben viszont csak „on-farm”, azaz a gazdaságon belül 

kivitelezve támogatható.  

A mezőgazdasági főtevékenységet végzők számára turisztikai szolgáltatások fejlesztése a 

Turisztikai tevékenységek támogatása (313.) intézkedésben „on-farm” módon támogatható, 

jelen intézkedés keretei közt pedig „off-farm” módon. 
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Lehatárolások az ÚMVP III. tengelyen belül a gazdaságfejlesztési intézkedések között: 

 On-farm Off-farm 

Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése (312.) 
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 Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő 

diverzifikálás (ide értve a 
szálláshelyfejlesztést – 311.) 

Nem mezőgazdasági tevékeny-
séggé történő diverzifikálás (ide 
értve a turisztikai szolgáltatás-

fejlesztést – 311.) 

 

 

Lehatárolások az ÚMVP I. és III. tengelye között a Nem mezőgazdasági tevékenységgé 

történő diverzifikálás intézkedési illetően: 

 Annex I. végtermék Non-Annex végtermék 

Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése (123.1.) 

Annex I. (alaptermék, 
kiinduló termék) 

A mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítése – üzemi 

diverzifikáció alintézkedés 
(121.5.) 

Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő 
diverzifikálás (311.) 

Non-Annex alaptermék - 
Nem mezőgazdasági 

tevékenységgé történő 
diverzifikálás (311.) 

 

A módosítások miatt az intézkedés indikátorai is felülvizsgálatra kerültek. Az új célértékek 

a rendelkezésre álló források és a módosítások figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 

ÚMVP 17. melléklet (településlista) módosítása: 

Az intézkedés által érintett földrajzi területek közé tartoznak az ötezernél kevesebb lakosú, 

vagy a 100 fő/km2-nél kisebb népsűrűségű települések, melyek közül a városi rangú 

települések és kistérségi központok 2011-től kikerülnek. 2011-től azonban támogatásra 

jogosultak a városi rangú települések és kistérségi központok közigazgatási területéhez 
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tartozó azon külterületi és tanyás térségek, amelyek az intézkedés szempontjából 

fejlesztendő területnek minősülnek. A budapesti agglomeráció települései az intézkedés 

keretében továbbra sem jogosultak támogatásra. A támogatásra jogosult települések listája a 

felülvizsgált 17. melléklet helyébe lépő 17/A. melléklet. 

Jelen módosítással egyidejűleg az ÚMVP 8. programmódosítási dokumentumban 

benyújtott, a 311. intézkedést érintő módosítások visszavonását kezdeményezzük. 

5. A módosítás várható hatásai 

A módosítás várható hatása, hogy a mezőgazdasági főtevékenységet végzők olyan stabil, 

alternatív jövedelemszerző tevékenységet (nem csak szorosan a mezőgazdasági 

tevékenységhez kötődő) képesek létrehozni a gazdaságukhoz kötődően, amelynek hosszú 

távú fenntartásával a mezőgazdaságból származó jövedelmük megtartása mellett fokozatosan 

növelhetik az egyéb tevékenységből származó bevételük arányát. Ezáltal stabilabbá tehetik 

jövedelemszerző lehetőségeiket, így valóban diverzifikálni tudják a tevékenységüket, „több 

lábon állhatnak”. Ez utóbbi esetben a foglalkoztatás bővülése, valamint az újszerű, innovatív 

kezdeményezések megvalósítása, valódi diverzifikációs folyamatok elindulása és a vidéki 

térségek kedvezőtlen demográfiai folyamatainak lassulása, valamint a vidéki területeken a 

szolgáltatások bővülése valószínűsíthető. 

A városi rangú települések és kistérségi központok közigazgatási területéhez tartozó azon 

külterületi és tanyás térségek, amelyek az intézkedés szempontjából fejlesztendő területnek 

minősülnek, és más operatív programból nem jutnak fejlesztési forrásokhoz, ezen módosítás 

hatására támogathatóvá válnak. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban van az ÚMVST általános céljaival, mint a vidéki gazdaság 

fejlesztése és a foglalkoztatás növelése. A módosítás hatására a nem mezőgazdasági 

diverzifikációs fejlesztések innovatívan és a lehető legszélesebb tevékenységi körben 

jelenhetnek meg, ezzel elősegítve a vidéki gazdaság stabilitásának kialakulását, valamint a 

vidéki jövedelemszerző tevékenységek széles körű támogathatóságát.  

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosításnak közvetlen pénzügyi hatása nincs; a közvetett hatások – források megfelelő 

felhasználása, jövedelemtermelő képesség stabilizálása illetve a jövedelemtermelés 

diverzifikálása – bemutatásra került az 5. pontban. 
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8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat 

III. tengely  

5.3.3.1.2. Mikrovállalkozások létrehozása és támogatása  

Intézkedés kód: 312 

ÚMVP 17. melléklet 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás c. intézkedés (311) 

módosítása következtében szükséges a kapcsolódó gazdaságfejlesztési intézkedésektől – így a 

jelen intézkedéstől is – való  lehatárolások pontosítása, egyértelmű megfeleltetése. 

A 311-es intézkedéstől való lehatárolás alapja a mezőgazdasági tevékenységből származó 

árbevétel. Ennek értelmében jelen intézkedés keretében csak azok a kedvezményezettek 

támogathatók, akik/amelyek mmezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele 50 % 

alatt van. 

ÚMVP 17. sz. melléklet módosítása: 

Az intézkedésre vonatkozóan az Új Széchenyi Terv keretében indított vállalkozás 

fejlesztést célzó pályázati kiírások a városok és kistérségi központok, valamint a budapesti 

agglomeráció települései esetében célzott támogatási lehetőségeket tartalmaz, ezért ezek a 

települések a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében kerülnek támogatásra. A nem 

városi rangú és nem kistérségi központ települések kizárólagos támogatásával az intézkedés 

keretében rendelkezésre álló források célzottabb, a vidéki települések igényeinek jobban 

megfelelő módon történő hasznosulására nyílik lehetőség. 
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A fentiek alapján indokolt az ÚMVP ezen intézkedéséhez kapcsolódó 17. sz. melléklet 

megbontása az egyes intézkedések tekintetében, így a módosítást követően a 312. intézkedés 

tekintetében a 17/B. sz. melléklet (településlista) kerülne alkalmazásra.  

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

A módosítás tartalmazza a „Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás” 

(311.) és a „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” (313.) intézkedések közötti lehatárolások 

pontos és egyértelmű megfogalmazását. 

A módosítások végrehatásával a 311. intézkedés végrehajtásának kritériumrenszere 

egyértelművé válik, valamint a kettős finanszírozás kizárása megtörténik. 

Lehatárolások az ÚMVP III. tengelyen belül a gazdaságfejlesztési intézkedések között: 

 On-farm Off-farm 

Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése (312.) 
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Turisztika szálláshelyfejlesztés és szolgáltatásfejlesztés (313.) 

Turisztika szolgáltatásfejlesztés 
(313.) 
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 Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő 

diverzifikálás (ide értve a 
szálláshelyfejlesztést – 311.) 

Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő 

diverzifikálás (ide értve a 
turisztikai szolgáltatásfejlesztést 

– 311.) 
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Lehatárolások az ÚMVP I. és III. tengelye között a Nem mezőgazdasági tevékenységgé 

történő diverzifikálás intézkedési illetően: 

 Annex I. végtermék Non-Annex végtermék 

Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése (123.1.) 

Annex I. (alaptermék, 
kiinduló termék) 

A mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítése – üzemi 

diverzifikáció alintézkedés 
(121.5.) 

Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő 
diverzifikálás (311.) 

Non-Annex alaptermék - 
Nem mezőgazdasági 

tevékenységgé történő 
diverzifikálás (311.) 

 

ÚMVP 17. sz. melléklet módosítása: 

Az intézkedés által érintett földrajzi területek közé tartoznak az ötezernél kevesebb lakosú, 

vagy a 100 fő/km2-nél kisebb népsűrűségű települések. A módosítás alapján a fenti 

feltételnek megfelelő, de városi rangú települések vagy kistérségi központok kikerülnek az 

intézkedés hatálya alól, mivel ezen települések 2011-től az Új Széchenyi Terv keretében 

indított Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében támogathatóak. A budapesti 

agglomeráció települései az intézkedés keretében továbbra sem jogosultak támogatásra.  

5. A módosítás várható hatásai 

A módosítás várható hatása, hogy a III. tengelyen belüli gazdaságfejlesztési 

intézkedések egyértelműen lehatárolt kedvezményezetti rétegeket jelölnek meg oly 

módon, hogy a különböző főtevékenységgel rendelkező, különböző fejlesztéseket 

végrehajtani tervező kedvezményezettek egyértelműen beazonosíthassák a részükre rendel-

kezésre álló támogatási összeg forrását, a támogatási jogcímet.  

Az intézkedés által megcélzott vidéki településekre irányuló fejlesztési források a tejes 

körű területi lehatárolás alapján koncentráltabban jutnak el a fejlesztési források igénybe-

vételére jogosult mikrovállalkozásokhoz. A módosítás értelmében a vidéki kistelepüléseken 

lévő mikrovállalkozásoknak nem kell versenyezniük a városi környezetben működő 

vállalkozásokkal a fejlesztési forrásokért. 
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6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban van az ÚMVST általános céljaival, mint a vidéki gazdaság 

fejlesztése és a foglalkoztatás növelése. A módosítás hatására a nem mezőgazdasági 

diverzifikációs fejlesztések innovatívan és a lehető legszélesebb tevékenységi körben 

jelenhetnek meg, ezzel elősegítve a vidéki gazdaság stabilitásának kialakulását, valamint a 

vidéki jövedelemszerző tevékenységek széles körű támogathatóságát.  

A módosítás összhangban van az ÚMVST általános céljaival, mint a vidéki gazdaság 

fejlesztése és a foglalkoztatás növelése, hiszen koncentrálja a fejlesztési forrásokat a 

gazdaságfejlesztési intézkedésként meghatározható mikrovállalkozások létrehozása és fejlesz-

tési intézkedésen belül a vidéki településekre. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosításnak közvetlen pénzügyi hatása nincs; a közvetett hatások – források megfelelő 

felhasználása általi jövedelemtermelő képesség stabilizálása, a vidéki területek 

szolgáltatásokkal (vállalkozásokkal) történő bővebb ellátása – pozitív hatásúak a vidéki 

térségek fejlődését tekintve.  

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat 

III. tengely 

5.3.3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése 

Intézkedés kód: 313 

ÚMVP 17. melléklet 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás c. intézkedés (311) 

módosítása következtében szükséges a kapcsolódó intézkedésektől – így a jelen intézkedéstől 

is – való lehatárolások pontosítása, egyértelmű megfeleltetése. 

A 311-es intézkedéstől való lehatárolás alapja a turisztikai szolgáltatás-, illetve 

szálláshelyfejlesztés megvílósításának helyszíne. A 311 és 313. intézkedésre egyaránt azok a 

kedvezményezettek jelentkezhetnek, akiknek / amelyeknek mezőgazdasági tevékenységből 

származó árbevétele 50% felett van. 

ÚMVP 17. melléklet (településlista) módosítása: 

Az intézkedésre vonatkozóan az Új Széchenyi Terv keretében indított turisztikai fejlesztést 

célzó pályázati kiírások nem tartalmaznak fejlesztési lehetőségeket a külterületi, tanyás 

térségek számára, melyek így mind az ÚMVP, mind pedig az Új Széchenyi Terv támogatási 

konstrukcióiból kikerülnének. Az ilyen, vidékies jellegű térségek támogatása az agro- és 

vidéki turizmus fejlesztése szempontjából nagy jelentőséggel bír. 

A fentiek alapján indokolt az ÚMVP ezen intézkedéséhez kapcsolódó 17. sz. melléklet 

megbontása az egyes intézkedések tekintetében, így a módosítást követően a 313. intézkedés 

tekintetében a 17/A. sz. melléklet (településlista) kerülne alkalmazásra.  



Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. – IV. tengely 12/12 

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

A módosítás tartalmazza a „Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás” 

(311.) és a „Mikrovállalkozások létrehozása és támogatása” (312.) intézkedések, valamint 

jelen intézkedés közötti lehatárolások pontos és egyértelmű megfogalmazását a „Nem 

mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás” c. intézkedés (311) módosításával 

összhangban. 

Lehatárolások az ÚMVP III. tengelyen belül a gazdaságfejlesztési intézkedések között: 

 On-farm Off-farm 

Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése (312.) 
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Turisztika szálláshelyfejlesztés és szolgáltatásfejlesztés (313.) 

Turisztika szolgáltatásfejlesztés 
(313.) 
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 Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő 

diverzifikálás (ide értve a 
szálláshelyfejlesztést – 311.) 

Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő 

diverzifikálás (ide értve a 
turisztikai szolgáltatásfejlesztést 

– 311.) 

 

Lehatárolások az ÚMVP I. és III. tengelye között a Nem mezőgazdasági tevékenységgé 

történő diverzifikálás intézkedési illetően: 

 Annex I. végtermék Non-Annex végtermék 

Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése (123.1.) 

Annex I. (alaptermék, 
kiinduló termék) 

A mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítése – üzemi 

diverzifikáció alintézkedés 
(121.5.) 

Nem mezőgazdasági 
tevékenységgé történő 
diverzifikálás (311.) 

Non-Annex alaptermék - 
Nem mezőgazdasági 

tevékenységgé történő 
diverzifikálás (311.) 
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ÚMVP 17. melléklet (településlista) módosítása: 

Az intézkedés által érintett földrajzi területek közé tartoznak az ötezernél kevesebb lakosú, 

vagy a 100 fő/km2-nél kisebb népsűrűségű települések, melyek közül a városi rangú 

települések és kistérségi központok 2011-től kikerülnek. 2011-től azonban támogatásra 

jogosultak a városi rangú települések és kistérségi központok közigazgatási területéhez 

tartozó azon külterületi és tanyás térségek, amelyek a vidéki és agroturizmus 

szempontjából fejlesztendő területnek minősülnek. A budapesti agglomeráció települései 

az intézkedés keretében továbbra sem jogosultak támogatásra. A támogatásra jogosult 

települések listája a felülvizsgált 17. melléklet helyébe lépő 17/A. melléklet. 

5. A módosítás várható hatásai 

A módosítás várható hatása, hogy a III. tengelyen belüli gazdaságfejlesztési intéz-

kedések egyértelműen lehatárolt kedvezményezetti rétegeket jelölnek meg oly módon, 

hogy a különböző főtevékenységgel rendelkező, különböző fejlesztéseket végrehajtani tervező 

kedvezményezettek egyértelműen beazonosíthassák a részükre rendelkezésre álló támogatási 

összeg forrását, a támogatási jogcímet. 

A városi rangú települések és kistérségi központok közigazgatási területéhez tartozó azon 

külterületi és tanyás térségek, amelyek a vidéki és agroturizmus szempontjából fejlesztendő 

területnek minősülnek, és más operatív programból nem jutnak turisztikai fejlesztési 

forrásokhoz, ezen módosítás hatására támogathatóvá válnak. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban van az ÚMVST általános céljaival, mivel a módosítás 

következtében az egyes intézkedések célszerű és koncentrált végrehajtása valósulhat meg, a 

vidéki területek fejlesztése teljeskörűbbé válik. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosításnak a Program végrehajtása tekintetében kifejezett pénzügyi hatása nincs.  

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 
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ÚMVP módosítási javaslat 

IV. tengely 

5.3.4.1. LEADER-megközelítés megvalósítása 

Intézkedés kód: 411,412,413 (A Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása) 

ÚMVP melléklet 23. 

 

TAGÁLLAM: MAGYARORSZÁG      RÉGIÓ: ÖSSZES 

1. Elfogadott program 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 

C (2007) 5121 2007. október 24. 

CCI 2007HU06RPO001 

2. A módosítás jogi alapja 

A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELET 6 cikk (1) bekezdés c) pont 

3. A módosítás okai, a módosítást alátámasztó végrehajtási problémák bemutatása 

A 2010-ben meghirdetett Kormányprogram a tanyás térségek felzárkóztatását is célként 

tűzte ki. Ennek megfelelően a LEADER program keretében a tanyás térségek, külterületek 

támogatása is szükségessé válik, mivel azok jellegükben, annak ellenére, hogy a LEADER-

ben alapesetben nem jogosult településekhez (1000 fő fölötti lakosságszám és 120 fő/km2 

feletti népsűrűség) tartozhatnak, vidékies jegyeket mutatnak.  

Fentiek alapján szükséges az ÚMVP ezen intézkedéséhez tartozó településlista, a 23. sz. 

melléklet módosítása is.  

4. A javasolt módosítás rövid tartalma 

A LEADER program területi hatálya a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű vagy 

10 000 főnél kevesebb lakosú településekre terjedt ki, amely települési kör kibővül az ország 

településeinek tanyás jellegű külterületi térségeire. A budapesti agglomeráció települései 

nem tartoznak a LEADER program területi hatálya alá. A jogosult települések listája az 

ÚMVP 23. mellékletében található.  
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5. A módosítás várható hatásai 

A módosítás hatására a vidéki települések támogatása mellett az ország LEADER 

Programból mindeddig nem támogatásra jogosult településeinek tanyás jellegű külterületi 

térségei is támogatási jogosultságot kapnak, ami a LEADER Program alapvető céljainak 

megvalósulását teljeskörűbben elősegíti. 

6. A módosítás és az ÚMVST összefüggései, kapcsolata 

A módosítás összhangban van az ÚMVST, illetve a LEADER Program célkitűzéseivel, a 

vidéki térségek felzárkóztatásának elősegítésével. A támogatásra jogosult települések körének 

ilyen módon való bővítése a többnyire hátrányos és a fejlesztési programok tekintetében 

kevésbé támogatott vidéki területek számára teremti meg többletforrások igénylésének 

lehetőségét. 

7. A módosítás pénzügyi hatásai 

A módosításnak érdemi pénzügyi hatása nincs. 

8. Monitoring Bizottság (beterjesztés és elfogadás dátuma, eljárás formája) 

A módosítást a Monitoring Bizottság 2011. december 13-i ülésén elfogadta / nem fogadta 

el / bizonyos módosításokkal fogadta el. 


