HATÁRIDŐNAPLÓ
A 2010. december 23-a után
támogatásban
részesített
projektek esetében az első
kifizetési kérelmet 9 hónapon belül kell benyújtani;
ez az időpont közbeszerzési
eljárással érintett, 2009. december 15. után benyújtott
kérelmek esetén 6 hónappal,
az azt megelőzően beadott
pályázatok esetén a fejlesztés
jellegétől függően 6-12 hónappal meghosszabbodik;
A támogató döntés kézhezvételét követő 24 hónapon
belül a jóváhagyott elszámolható kiadások legalább
50%-ával, a megvalósításra
rendelkezésre álló időn
belül a jóváhagyott elszámolható kiadások 80%ával kötelező elszámolni;
A közbeszerzési eljárással
kapcsolatos iratokat a keletkezésüktől, megküldésüktől stb. számított 5 napon belül meg kell küldeni
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak;
2011-ben december 31-ig,
2012-ben
február
1—
május
31-ig,
valamint
augusztus 1—december 31
-ig lehet kifizetési kérelmeket benyújtani.

Az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló projektek kifizetési kérelmeinek
benyújtására vonatkozó általános szabályokat tartalmazó 23/2007. (IV.17.) FVM
rendelet a 2010. december 23-át követően támogatásban részesített ügyfelekre
bevezette az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot. Általános
szabályként (a jogszabályban meghatározott kivétellel) az első kifizetési kérelmetamelyben jóváhagyott nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő
tétellel is el kell számolni - a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat kézhezvételétől számított kilenc hónapon belül kell benyújtani. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtására megállapított
határidő leteltekor kifizetési kérelem benyújtási időszak nincs megnyitva, akkor a kérelmet a megelőző kifizetési kérelem benyújtási időszakban szükséges benyújtani. A szabály betartása kiemelten fontos, mivel
elmulasztása komoly jogkövetkezményeket von maga után!
Egy ügyfél egy projekthez kapcsolódóan összesen 4, évente legfeljebb 2
kifizetési kérelmet nyújthat be (kivételt képeznek ez alól a LEADER
projektek egyes esetei). Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban,
meghatározott esetekben, egy ügyfél több kérelmet is benyújthat.
A projektek megvalósítási határideje kizárólag gépbeszerzés esetén 2
év, építési beruházást is tartalmazó fejlesztés esetén 3 év. Ezen időtartamok közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén 6 -12 hónappal meghosszabbodhatnak. A LEADER képzés, rendezvény és szakmai együttműködés jogcímek esetén a külön meghatározott megvalósítási határidők az irányadók.
A kifizetési kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtásakor
hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni.
A benyújtott kifizetési kérelemben szereplő adatokhoz kapcsolódóan
módosítás csak a benyújtás hónapjában nyújtható be.
A támogatási kérelem módosítására vonatkozó kérelmeket (pl. műszaki
ellenőr indoklása alapján) az első kifizetési kérelem benyújtása előtt,
egy alkalommal, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak
első napját megelőző harmincadik napig lehet benyújtani.
A kifizetési kérelmek csak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által a www.mvh.gov.hu weboldalon közzétett, legfrissebb formanyomtatványokon nyújthatóak be.
További információ, tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail
címen, vagy a munkaszervezet elérhetőségein kérhető.
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Az ICIRI-PICIRI Alapítvány több éves munkájának gyümölcseként december elején új játszóteret
avattak Kondoroson. A településen ezidáig nem volt a hatályos jogszabályoknak megfelelő játszótér. A hiánypótló beruházást az EMVA Falumegújítás—és fejlesztés jogcím keretében mintegy 24
millió forint támogatásban részesített projekt részeként tudta megvalósítani a pályázó civil szervezet. A fejlesztés létrejöttében a helyi önkormányzat is segítséget nyújtott.
A település központjában, jól megközelíthető helyen kialakított, kerítéssel ölelt területen 11 db
játszótéri eszközt helyeztek el kiegészítő térelemekkel, amelyek kapcsolódnak a település legendájához (miszerint Rózsa Sándor a Kondorosi Csárda kéményében bújt el és mászott ki a csendőrök
elől, valamint az alagút legendájához, miszerint a betyárok a Csárdából vezető alagúton keresztül

A Falumegújítás
és fejlesztés
jogcím keretében
még 50 millió Ft
áll rendelkezésre.

szöktek el). A tervezés során figyelmet
fordítottak az akadálymentesség követelményeinek betartására, valamint a
készségfejlesztés lehetőségeinek biztosítására is.
A játszótéren különféle burkolati anyagok, enyhe lejtők, emelkedők, domború és homorú felületek, vezetősávok
kialakításával lehetővé válik, hogy
mozgáskorlátozott és csökkent látóképességű gyermekek játék közben gyakorolhassák az életvitelükhöz szükséges mozgást, tájékozódást.

Kihirdették az EMVA Mikrovállalkozás fejlesztés ponthatárokat

Döntés a Tanyafejlesztési Programra benyújtott pályázatokról

Az ÚMVP IH 129/2011. (XII.7.) számú
közleménye a 33/2011. (IV.28.) VM
rendelet alapján mikro-vállalkozások
létrehozására és fejlesztésére benyújtott támogatási kérelmek esetében
a támogatás igénybevételének feltételeként érvényes minimum ponthatárt
101 pontban határozta meg.

Az idén ősszel meghirdetett Tanyaprogram célterületeire
a 206 jogosult településről 441 pályázatot nyújtottak be
gazdálkodók, tanyagondnoki szervezetek és önkormányzatok. A beadott projektek közül a Vidékfejlesztési Minisztérium 201 db pályázat támogatását hagyta jóvá,
összesen több mint 900 millió Ft értékben.
A támogatott pályázatok listája a www.vkszi.hu weboldalról letölthető.

A nyerteseknek gratulálunk!

A nyerteseknek gratulálunk!

Odaítélték a Falumegújítási Díjat
A Falumegújítási Díjat, mellyel a kimagasló és példaértékű színvonalon végzett fejlesztési munkákat értékelték, Újszilvás település nyerte,
aki így a 2012. évi Európai Falumegújítási Díj pályázaton képviselheti
hazánkat.
A felhívás végeredménye a www.umvp.eu weboldalról letölthető.
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A nagy érdeklődésre való tekintettel folyamatosan lehet pályázni a
Hagyományok–Ízek–Régiók (HÍR) védjegy használatára, mely a
hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
ismertségének növelését szolgálja.
A HÍR védjegyet használók, így a HÍR védjegyet viselő termékek köre
is évről-évre növekszik. 2009-ben 17 pályázó 47 terméke, 2010-ben
pedig 16 pályázó 28 terméke kapott jogosultságot a védjegy használatára.
A Hagyományok–Ízek–Régiók (HÍR) programot 1998-ban indította
útjára a Vidékfejlesztési Minisztérium azzal a céllal, hogy összeállítsa
Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeinek
gyűjteményét és megteremtése a gyűjtemény hasznosítási és bővítési
lehetőségeit.
A HÍR gyűjteményben 300 hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termék szakmai-történeti leírása található meg, régiónként és
azon belül ágazati bontásban. A gyűjtemény kiváló alapokat teremtett,
és továbbra is forrásul szolgál eredetvédelem szempontjából a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek uniós elismertetéséhez. A gyűjteményben szerepelnek azok a termékek is, amelyek uniós oltalmának
elismerése az Európai Bizottság előtt folyamatban van.
A HÍR gyűjtemény aktualizálását és bővítését célzó program 2009-ben
vette kezdetét, és ugyanebben az évben került kiírásra a HÍR védjegy
használati jogának elnyerésére szóló első pályázati felhívás is.

A HÍR védjeggyel
ellátott termékeket
előállítók
tevékenysége
egyenlővé válik a
minőség és kiválóság

fogalmakkal.

A HÍR védjegy használati jogának elnyerésére szóló pályázatokat szakmai bíráló bizottság bírálja el. Az eredményes pályázó jogosulttá válik a
HÍR védjegynek az általa előállított terméken, annak csomagolásán,
illetve a kapcsolódó reklámanyagokon való feltüntetésére, valamint az
Agrármarketing Centrum által szervezett HÍR kiállításokon és rendezvényeken termékei bemutatására, illetve árusítására
Pályázni olyan egyéni termelők vagy csoportok jogosultak, amelyek a
HÍR gyűjtemény követelmény-rendszerének megfelelő hagyományos és
tájjellegű terméket állítanak elő. Csoportoknak tekinthetők ugyanazon
mezőgazdasági termékkel vagy élelmiszerrel foglalkozó termelők vagy feldolgozók társulásai, tekintet
nélkül annak jogi formájára vagy összetételére. Így például pályázni közösségek, társadalmi szervezetek, szakmai érdekképviseletek, baráti körök is jogosultak. A HÍR védjegy használatára vonatkozóan a
legfontosabb követelmények közé tartozik, hogy az adott mezőgazdasági vagy élelmiszeripari terméknek dokumentált történelmi múltja legyen (legalább kétgenerációs, vagyis 50 éves ismertség), hagyományos módon állítsák elő, illetve kötődjön az adott tájegységhez (település, térség, megye stb.).
Szempont továbbá, hogy előállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapuljon, és legalább az előállítási hely körzetében ismerjék. Szükséges továbbá a termék tényleges előállítása és forgalmazása is.
A témával kapcsolatban bővebb információ az efef@vm.gov.hu email címen, illetve a (06 1) 795 3979
telefonszámon kérhető!
A 2011-es pályázati felhívás a www.amc.hu és a www.elelmiszerlanc.kormany.hu weboldalról tölthető
le, bővebb felvilágosítás a (06-1) 450 8850 telefonszámon kapható!
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A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. munkaszervezete
Békés Boldog Karácsonyt
és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
kíván Minden Kedves Olvasójának!

ELÉRHETŐSÉGEINK:

ÜGYFÉLFOGADÁS:

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

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa
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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

