
A vidékfejlesztési miniszter 110/2012. (X. 15.) VM rendelete

a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési

Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeirõl szóló 30/2012. (III. 24.)

VM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión

belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttmûködés végrehajtásához

2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet

módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó

vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeirõl szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a LEADER HACS a 2. § (1) bekezdés j) pont szerinti átruházott feladatokat kizárólag önállóan látja el,

akkor az adott elszámolási idõszakra vonatkozó, 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával

összefüggõen:

a) az 1. és 2. melléklet szerinti, mûködéshez kötõdõ dologi jellegû kiadás legfeljebb 80%-ban,

b) a 3. melléklet szerinti, mûködéshez kötõdõ személyi jellegû kiadás legalább 20%-ban

számolható el.”

(2) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás – így

különösen rendezvényhez, fórumhoz kapcsolódó étel, ital ellátás – és a reprezentációs ajándékként nyújtott termék

kivételével. A reprezentációs ajándékhoz és a reprezentációs ellátáshoz kapcsolódó költségek külön-külön nem

haladhatják meg a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási idõszakonként a bruttó 50 000 Ft-ot, 2012. április

1-jétõl naptári évenként a bruttó 200 000 Ft-ot. Amennyiben azonban a reprezentációs ellátás a (7) bekezdésben

meghatározott rendezvényekhez kapcsolódik, úgy az ott meghatározott elszámolható költséghatárokat kell

figyelembe venni.”

(3) Az R1. 11. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti kifizetési kérelmek esetén, a 2012. évben a harmadik negyedévi határidõt

megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a benyújtás 2012. augusztus 15-ig megtörtént.”

(4) Az R1. 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési

Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeirõl szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet, valamint az

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel

való nemzetközi együttmûködés végrehajtásához 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 110/2012. (X. 15.) VM rendelettel [a továbbiakban: 110/2012. (X. 15.)

VM rendelet] megállapított 5. § (1), 8. § (2) és 11. § (5a) bekezdését a 110/2012. (X. 15.) VM rendelet hatálybalépésekor

folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel

való nemzetközi együttmûködés végrehajtásához 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás vagy

fejlesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett

bérbe adható.”
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3. § Az R2. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 110/2012. (X. 15.) VM rendelethez

Az R2. 3. mellélet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Napidíj:

A napidíjak nem haladhatják meg az Európai Bizottság által publikált értékeket (Current per diems rates –

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

A napidíj magába foglalja a szállás, az étkezés, valamint a helyi utazás (adott település közigazgatási határain belüli)

költségeit. A szállás díja számla alapján kerülhet elszámolásra. A napidíj mértéke az eltöltött éjszakák számához

igazodik. A napidíj fennmaradó része után a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott módon

személyi jövedelemadót kell fizetni. A napidíjból fizetett étkezés, valamint helyi utazás költségét számlával nem kell

igazolni.”
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