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HÍRLEVÉL 
ÚMVP III-IV. tengelyes kifizetési kérelmek 

 

 

 

Tisztelt Nyertes Pályázónk! 

Megjelentek az ÚMVP kifizetési kérelmekhez tartozó közlemények a 2011. január 1.-31. 
közötti elszámolásra 
 
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal módosította, illetve hatályon kívül helyezte jelen 
közleményeivel a korábban kiadott kifizetési kérelmekkel kapcsolatos közleményeket. A 
megjelent módosított és hatályos Közleményeket e cikkbıl érhetik el. 
 

• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a mikrovállalkozások 
létrehozására és fejlesztésére igénybe vehetı támogatások kifizetésének igénylésérıl szóló 
192/2010 (XII. 23.) MVH Közlemény. A Kifizetési kérelem elkészítéséhez szükséges 
közlemény, a nyomtatványok és a kitöltési útmutató letölthetı innen. 
• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez igénybe vehetı támogatás kifizetésének igénylésérıl szóló 191/2010 (XII. 23.) 
MVH Közlemény. A Kifizetési kérelem elkészítéséhez szükséges közlemény, a 
nyomtatványok és a kitöltési útmutató letölthetı innen. 
• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 
megırzéséhez igénybe vehetı támogatás kifizetésének igénylésérıl szóló 190/2010 (XII. 23.) 
MVH Közlemény. A Kifizetési kérelem elkészítéséhez szükséges közlemény, a 
nyomtatványok és a kitöltési útmutató letölthetı innen. 
• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre 
nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérıl szóló 189/2010 (XII. 23.) MVH 
Közlemény. A Kifizetési kérelem elkészítéséhez szükséges közlemény, a nyomtatványok és a 
kitöltési útmutató letölthetı innen. 
• az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének (IV.- es tengely) végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének 
igénylésérıl szóló 187/2010 (XII. 22.) MVH Közlemény. A Kifizetési kérelem elkészítéséhez 
szükséges közlemény, a nyomtatványok és a kitöltési útmutató letölthetı innen. 

 
Amennyiben kérdésük van a kifizetési kérelem összeállítással kapcsolatosan, azt írásban küldjék 
el az jaszsagi.kistersegi@gmail.com e-mail címre, vagy keressenek telefonon.  
 
Jászapáti, 2011. január 03. 
 

Tisztelettel: 
  JKHK Egyesülete 
munkaszervezete 

 
 


