LEADER rendezvényt megvalósító nyertes pályázóink
figyelmébe!

Jogcím: Rendezvény
Célterület: Helyi nagyrendezvények támogatása
Célterület azonosító: 1002674
Jogcím: Rendezvény
Célterület: Kisléptékű helyi rendezvények támogatás
Célterület azonosító: 1002681
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület: Helyi turisztikai marketing
Célterület azonosító: 1003088
(Amennyiben a pályázat rendezvényre (is) irányul)
Jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület: Határon átnyúló közösségi kapcsolatok
Célterület azonosító: 1003484
(Amennyiben a pályázat rendezvényre (is) irányul)
Jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület: Kerka-Mura Szliciumvölgy – tudásközpontokkal való kapcsolatfelvétel támogatása
Célterület azonosító: 1003095
(Amennyiben a pályázat rendezvényre (is) irányul)

A jogcím keretében támogatható rendezvény megvalósításának határideje a támogatási döntés
kézhezvételét követő 24 hónap.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben pályázatában 2010-es megvalósítási időt
tüntetett fel, de a rendezvény későbbi időpontban kerül megrendezésre, abban az esetben
módosító kérelmet szükséges benyújtani az MVH Zala megyei kirendeltségére, melyben
röviden indokolni kell a módosítás okát. A módosításra irányuló kérelemnek kötelező formai
követelménye nincs.
A módosító kérelem benyújtásának és a rendezvény megvalósulásának feltétele a HACS
rendezvénynaptárában

való

szereplés.

Amennyiben

vonatkozóan nem tette meg, kérjük, haladéktalanul pótolja!

ezt

a

megvalósítási

időszakra

A pályázati felhívás alapján az ügyfél köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a
rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig az illetékes LEADER HACS
honlapján közzé tetetni, valamint a meghívót és a meghirdetésének dokumentációját az
illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni.
Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követő 10 munkanapon
belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, időpontját,
célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének a rövid bemutatását, továbbá
legalább 5 db, a rendezvény főbb programjait bemutató fotót készíteni.
A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések
értelmében, a rendezvény helyén az 1997/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4.
pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.
Az arculati elemek a következő linkre kattintva elérhetők:
http://www.umvp.eu/?q=category/24

Kérjük, hogy a megvalósítás és a későbbi elszámolás gördülékeny lebonyolítása
érdekében olvassák el újra a LEADER jogcímrendeletet (122/2009 IX.17. FVM
rendelet), a vonatkozó MVH közleményt (141/2009 X.5. MVH közlemény) és a pályázati
felhívást!

