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Vidéki örökség megőrzése 
A 135/2008. (XI.17.) MVH Közlemény változásai 
 
- A 154/2008. (XI.26.) FVM rendelet 6.§ (6) bekezdés alapján a támogatási kérelmek 
beadási határideje, a közlemény V. első három bekezdésében változik.  
- A 13. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, gépbetétlap részben a gép tervezett 
üzembe helyezési időpontjára vonatkozó útmutatás változik.  
- A 13. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, pénzügyi terv részben a 2009-re 
átnyúló benyújtás miatt szükséges kiegészítés.  
- A 13. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, pénzügyi terv ütemezése részben 
az "Egyéb költségek, ráfordítások" sorhoz fűzött útmutató kiegészítésre került.  
 
Falumegújítás és -fejlesztés 
A 136/2008. (XI.17.) MVH Közlemény változásai 
 
- A 154/2008. (XI.26.) FVM rendelet 6.§ (6) bekezdés alapján a támogatási kérelmek 
beadási határideje, a közlemény V. első három bekezdésében változik.  
- A 13. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, gépbetétlap részben a gép tervezett 
üzembe helyezési időpontjára vonatkozó útmutatás változik.  
- A 13. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, pénzügyi terv részben a 2009-re 
átnyúló benyújtás miatt szükséges kiegészítés. 
- A 13. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, pénzügyi terv ütemezése részben 
az "Egyéb költségek, ráfordítások" sorhoz fűzött útmutató kiegészítésre került.  
 
Mikrovállalkozások fejlesztése 
A 137/2008. (XI.17.) MVH Közlemény változásai:  
 
- A 154/2008. (XI.26.) FVM rendelet 6.§ (6) bekezdés alapján a támogatási kérelmek 
beadási határideje, a közlemény V. első három bekezdésében változik.  
- A 14. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, gépbetétlap részben a gép tervezett 
üzembe helyezési időpontjára vonatkozó útmutatás változik.  
- A 14. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, pénzügyi terv részben a 2009-re 
átnyúló benyújtás miatt szükséges kiegészítés. 
- A 14. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, pénzügyi terv ütemezése részben 
az "Egyéb költségek, ráfordítások" sorhoz fűzött útmutató kiegészítésre került. 
- A 14. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató üzleti terv részében a 2009.-re 
átnyúló benyújtás miatt szükségesek kiegészítés  
 



  
 
 
Turisztikai tevékenyég ösztönzése 
A 138/2008. (XI.17.) MVH Közlemény változásai: 
 
- A 154/2008. (XI.26.) FVM rendelet 6.§ (6) bekezdés alapján a támogatási kérelmek 
beadási határideje, a közlemény V. első három bekezdésében változik.  
- A 15. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, gépbetétlap részben a gép tervezett 
üzembe helyezési időpontjára vonatkozó útmutatás változik.  
- A 15. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, pénzügyi terv részben a 2009-re 
átnyúló benyújtás miatt szükséges kiegészítés.  
- A 15. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, pénzügyi terv ütemezése részben 
az "Egyéb költségek, ráfordítások" sorhoz fűzött útmutató kiegészítésre került.  
- A 15. számú mellékletben, a Kitöltési útmutató, főlap részben a megközelíthetőség 
fogalma kiegészítésre került.  
 
 
Mind a négy jogcím esetében 
felmerült probléma, hogy a főlapokon szereplő szövegesen kifejtendő blokkok, a 
megengedett karakterszámot nem egyben jelenítik meg, hanem egy görgető sávot 
alkalmaznak. Abban az esetben, ha a kérelmet elektronikusan kitöltik, de papír 
alapon adják be - ez több helyi akciócsoport területén előfordul - a teljes szöveg nem 
látható, nem olvasható. A felmerült probléma megoldásával a főlapok tartalmilag, 
formailag nem változtak, de technikailag lehetővé vált a szöveg teljes egészének 
kinyomtatása, a korábbi főlapok cseréje is megtörténik a módosításokkal. Ez a 
főlapokat tartalmilag és formailag sem változtatja, csak technikailag, a vázolt 
probléma ezáltal megoldódik! 
 
 
Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 


