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KÖRÖS—KÖRÜL 

 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

IV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER 

2013. NOVEMBER 4-TŐL LEHET BENYÚJTANI A TURISZTIKAI  
BERUHÁZÁSOKAT CÉLZÓ KÉRELMEKET 

 

Legalább 1 millió, legfeljebb 35 millió forint támogatás igényelhető az 
alábbi  turisztikai tevékenységek fejlesztésére: 

 Falusi szálláshelyek kialakítása; 

 Egyéb szálláshelyek kialakítása; 

 Ifjúsági szálláshelyek kialakítása;  

 Szálláshelyhez nem kötődő szolgáltatások fejlesztésére  

  agroturizmus; 

  lovas turizmus; 

  vadász turizmus; 

  erdei turizmus; 

  horgász turizmus; 

  vízi turizmus; 

  borturizmus.  

A pályázaton természetes személyek, mikro-, kis- vagy középvállalkozá-
sok, önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint nonprofit szerve-
zetek indulhatnak. 

A támogatási intenzitás 60%, hátrányos helyzetű területen 65%, de 
közhasznú szervezet esetében 100%  is lehet. 

A támogatási kérelmeket 2013. november 4 —december 15. között 
lehet benyújtani, kizárólag postai úton, a Mezőgazdasági és  
Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és a www.mvh.gov.hu web-
oldalon közzétett formanyomtatványokon a Körösök Völgye  
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezeti irodájához! 

Elszámolható kiadások: 
 Építési munkák; 
 Berendezési tárgyak, eszközök; 
 Fatelepítés (horgászati célú fejlesztés, falusi vagy egyéb szálláshely 

kialakítása esetén) 
 A szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja; 
 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 31.§ -a szerinti ún. egyéb költségek. 

A Körösök Völgye HACS területéről támogatási kérelem benyújtására 
jogosult települések: 
•    Hátrányos helyzetűek: Csárdaszállás, Doboz, Hunya, Kamut, Kardos, 
Kétsoprony, Murony, Örménykút, Tarhos, Békés és Mezőberény (csak 
külterülettel). 

•    Nem hátrányos helyzetűek:  
Kül– és belterülettel: Békésszentandrás, Csaba-
csűd,  Telekgerendás; 
Csak külterülettel: Békéscsaba, Gyomaendrőd, 
Kondoros, Szarvas. 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: 

 Formanyomtatványok (főlap, építési 
A, B és C betétlap, gépbeszerzés 
esetén gépbetétlap, eszközbeszer-
zés esetén árajánlatos tétel bejelen-
tő lap, közzétételi kérelem, nyilat-
kozat összeférhetetlenségről, nyi-
latkozat közbeszerzési kötelezett-
ségről); 

 Önkormányzat esetén a képviselő-
testület határozatának kivonata; 

 Nonprofit szervezet esetén 30 nap-
nál nem régebbi nyilvántartásba 
vételt igazoló bírósági kivonat; 

 Közhasznú szervezet esetén köz-
hasznúsági nyilvántartásba vételről 
szóló igazolás; 

 Egyházi jogi személy esetén nyil-
vántartásba vételt tanúsító okirat; 

 Pénzügyi terv; 
 5 millió Ft fölötti támogatási igény 

esetén üzleti vagy működtetési és 
fenntarthatósági terv; 

 Pontozáshoz kapcsolódó dokumen-
tumok; 

 De minimis nyilatkozat; 
 Ingatlan nyilvántartási térképmáso-

lat;  
 Ha az ingatlan nem saját tulajdon, 

használati jogot igazoló okirat; 
 Ha a referenciaár nem állapítható 

meg 2 db árajánlat; 
 Gépkatalógusban nem szereplő gép, 

illetve eszköz esetén műszaki leírás; 
 Építés esetén az ügyfél nevére szó-

ló, a tervezői kamarai névjegyzék-
ben szereplő tervező által készített 
és aláírt építési tervdokumentáció és 
műszaki leírás, valamint jogerős 
építési engedély, vagy igazolás az 
engedélyezési eljárás megindításáról 
(ha a beruházás építési engedély 
köteles) vagy igazolás arról, hogy a 
beruházás nem engedély köteles. 

 Már működő szálláshely fejlesztése 
esetén  az 1 éves üzemelést igazoló 
jogerős üzemeltetési engedély. 
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Megjelent a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, kuta-
tásának, népszerűsítésének, megőr-
zésének és gondozásának pályázati 
kiírása. 

A támogatás három célra igé-
nyelhető: 

1.) Ne m ze t i  é r té ke k é s 
hungarikumok gyűjtése, rend-
szerzése, értéktárak létrehozása 
és fenntartása; 

2.) A Hungarikumok Gyűjteményé-
ben és a Magyar Értéktárban 
nyilvántartott kiemelkedő nem-
zeti értékek kiemelkedő voltát 
mélyítő ismeretek megszerzése; 

3.) Hungarikumok Gyűjteményé-
ben és a Magyar Értéktárban 
nyilvántartott egyes nemzeti 
értékek és hungarikumok kol-
lektív megismertetése, azok 
hazai, külhoni és nemzetközi 
rendezvényeken, írott és elekt-
ronikus kiadványokban történő 
megjelentetése és népszerűsíté-
se. 

A pályázat benyújtására jogosul-
tak köre célonként eltérő, civil 
szervezetek, kutatóintézetek, egye-
temek, gazdasági társaságok, ön-
kormányzatok. 

Az elnyerhető támogatás mérté-
ke: 

 az 1. és a 3. számú támogatási 
cél esetében min. 500 ezer Ft, 
max. 3 millió Ft 

 a 2. számú támogatási cél ese-
tén min. 1 millió Ft, max. 10 
millió Ft. 

A támogatás mértéke az összes 
elszámolható kiadás 100 %-a. 

A pályázatokat 2013. október 31-
ig lehet benyújtani! 

A pályázati felhívás és bővebb in-
formáció a www.kormany.hu olda-
lon érhető el. 

Forrás: kormany.hu 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

 

Békés megye 

Hungarikumai: 

 

 

 Csabai kolbász; 

 Gyulai kolbász; 

 Békési pálinka 

 

HUNGARIKUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A képzés célja szakmai felkészítés, 
kezdő falusi vendéglátók és vidéki 
szolgáltatóként tanyagazdaságot, 
farmgazdaságot működtető magán-
személyek, kis- és mikro vállalkozások 
számára. 
A kurzus elsősorban azoknak aján-
lott, akik korábbi nyertes pályáza-
tukban vállalták a falusi vendéglátó 
végzettség megszerzését. 
 

A 60 órás képzési programban 5 + 1 
modul keretében  
 a gazdálkodási ismeretek,  
 a környezet kialakítás,  
 a szabadidős tevékenységek szer-

vezése,  
 a vendégház és szolgáltatásainak 

higiéniai előírásai,  
 a kommunkáció-marketing  

témakörökkel ismerkednek meg a 
résztvevők, valamint ellátogatnak 
egy mintagazdaságba is ahol gya-
korlati ismereteket is elsajátíthat-
nak. 

A képzés költsége: 70.000 Ft 
Várható kezdés: 2013. november, 
december ,2014. január 
(helyszínenként változó)  
 

További információ a FATOSZ közpon-
ti információs irodájától kérhető.  

www.fatosz.hu 
agroturizmus@t-online.hu címeken 

 

FALUSI VENDÉGLÁTÓ KÉPZÉS 
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PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS 

Az elnyert  
támogatási összeg  
utófinanszírozás 

keretében,  
kifizetési  

kérelmek útján 
igényelhető 

TUDNIVALÓK A NYÁRI LEADER TK3 PÁLYÁZATI FORDULÓ 
 NYERTESEI SZÁMÁRA 

 Kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 
lehet benyújtani; 

 Amennyiben a pályázat nem kizárólag rendezvény, képzés, tanulmány tevékeny-
ségre irányul, úgy az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számí-
tott hat hónapon belül a támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.  

 A támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 
legalább 80%-ával el kell számolni; 

 A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig 
meg kell valósítani, és ugyanezen időpontig el is kell vele számolni; 

 Az eredeti számviteli bizonylaton fel kell tüntetni a támogatási határozat azono-
sító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést, és az 
eredeti, példányról készült másolatot kell a kifizetési kérelemhez csatolni. A 
rájegyzések hiánya miatt elutasított számviteli bizonylat későbbi kifizetési 
kérelemben sem számolható el; 

 Építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló 
vezetése kötelező; 

 Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától szá-
mított öt évig tart;  

 Falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek vállalnia kell az első 
kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig, hogy egyéni vállalkozóként 
nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység műkö-
dési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem be-
nyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé; 

 FIGYELEM! A fenti felsorolás nem teljes körű, a projektek lebonyolítása kapcsán 
forduljanak munkaszervezetünkhöz! 

FORMANYOMTATVÁNY VÁLTOZÁS 
 

2013. október 1-től megváltoztak az MVH 
által rendszeresített formanyomtatványok. 
A továbbiakban csak ezen adatlapok használatá-
val igényelhető regisztrációs szám, illetve je-
lenthető be adatváltozás. 

Természetes személyek nyilvántartásba 
vételére és/vagy adatváltozás bejelentésére 
a G1010-01 jelű „Nyilvántartásba vétel, vagy 
nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti 
kérelem – természetes személyek számára” 
nyomtatvány használható. 

Cégek, vállalkozások, non profit szervezetek 
regisztrációjára és/vagy változás bejelenté-
sére a G1020-01 jelű „Nyilvántartásba vétel, 
vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása 
iránti kérelem – nem természetes személyek 
számára” nyomtatvány használható. 

További információkat a 128/2013. (VII.30.) 
MVH közlemény tartalmaz. 

A nyomtatványok és a közlemény az 
www.mvh.gov.hu honlapon érhető el. 

KIFIZETÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁS 
 
2013. december 31-ig van 
lehetőség az egyes EMVA 
jogcímekből támogatott 
projektek kifizetési kérel-
meinek benyújtására.  

A kifizetési kérelmek beadá-
sával kapcsolatos részletes 
szabályokat az alábbi, kötele-
z ő e n  a l k a l m a z a n -
dó közlemények tartalmazzák, melyek a www.mvh.gov.hu 
weboldalról letölthetőek. 
 

Falumegújítás-és fejlesztés: 114/2013. (VII.22.)  
 

Vidéki örökség megőrzése: 111/2013. (VII.22.)  
 

LEADER I-II. kör: 110/2013. (VII.22.)  
 

LEADER III. kör - 2013: 153/2013. (VIII.22.)  
 

Mikro-vállalkozások fejlesztése: 113/2013. (VII.22.)  
 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 112/2013. (VII.22.)  
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ÜGYFÉLFOGADÁS: 

Hétfő:        8.00—16.00 

Kedd:        8.00—16.00 

Szerda:        8.00—16.00 

Csütörtök:        8.00—18.00 

     (16 órától előzetes 

      Időpont egyeztetés alapján) 

Péntek:         8.00—16.00 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Székhely: 5600  Békéscsaba, 

Mednyánszky u. 2. I/10. 

Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 
142. 

Tel./Fax: 66/430-355 

Mobil: 20/501-0143 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 

Web: www.korosokvolgye.hu 

TELEPHELY-FEJLESZTÉSI ÉS IPARTELEPÍTÉSI PÁLYÁZATI KIÍRÁS! 
 
A pályázat csak a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, Nyugat-
Dunántúlon és Pest megyében érhető el.  

Minimum 10, maximum 60 millió Ft-ra pályázhatnak a gazdálkodási 
forma szerint 113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139, 211, 212, 213, 
226, 227, 229, 231, 232, 721 osztályozási kódú, jogi személyiségű, jogi 
személyiség nélküli vállalkozások és egyéb vállalatok.  

A kiírás november 5-től december 2-ig nyílik meg, a keretösszeg  
4,2 Mrd forint. 

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés esetén támogatható tevékenységek:  

 új épület építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása; 

 épületgépészeti beruházások; 

 alapinfrastruktúra kiépítése (önállóan nem támogatható); 

 eszközbeszerzés (önállóan nem támogatható). 

Sem telephelyfejlesztés, sem ipartelepítés esetén nem támogatható kereskedelmi tevékenység célt szolgáló 

fejlesztés, pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés, logisztikai beruházás, turisztikai attrakció-, 

szálláshely-fejlesztés és vendéglátó ipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés. 

 

 

 
 

Ipartelepítés esetén 
 

 Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok 
(maximum a projekt összes elszámolható költségé-
nek 4%-áig);  

 Ingatlan építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, 
helyreállítás, felújítás;  

 Alap-infrastrukturális beruházások (például víz, gáz, 
fűtés, villany, szennyvíz), (maximum a projekt összes 
elszámolható költségének 40%-áig); 

 Új, egyenként legalább nettó 100 000 Ft értékű esz-
közök beszerzése (maximum a projekt összes elszá-
molható költségének 30%-áig); 

 Nyilvánosság biztosítása;  
 Projektszintű könyvvizsgálat (csak 50 millió Ft feletti 

támogatás esetén kötelező 
 Projektmenedzsment (maximum a projekt összes 

elszámolható költségének 2%-áig). 

Telephely fejlesztés esetén 
 

 Ingatlan építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, 
helyreállítás, felújítás; 

 Alap-infrastrukturális beruházások (pl. víz, gáz, 
fűtés, villany, szennyvíz), (maximum a projekt ösz-
szes elszámolható költségének 40%-áig);  

 Új, egyenként legalább nettó 100 000 Ft értékű 
eszközök beszerzése (maximum a projekt összes 
elszámolható költségének 30%-áig);  

 Nyilvánosság biztosítása;  
 Projektszintű könyvvizsgálat (csak 50 millió Ft 

feletti támogatás esetén kötelező). 

LEGFRISSEBB 

További információ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldalán érhető el: www.nfu.hu 

Elszámolható kiadások 


