KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

III. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Formanyomtatványok (főlap, építés
esetén építési A, B és C betétlap, gépbeszerzés esetén gépbetétlap, eszközbeszerzés esetén árajánlatos tétel bejelentő lap, közzétételi kérelem, nyilatkozat összeférhetetlenségről, nyilatkozat
közbeszerzési kötelezettségről);
Önkormányzat esetén
kivonat;

jegyzőkönyvi

Non-profit szervezet esetén 30 napnál
nem régebbi bírósági kivonat;
Egyház esetén nyilvántartásba vételt,
egyházi jogi személyiséget tanúsító
okirat;
Térképmásolat, tulajdoni lap, ha az
ingatlan nem saját tulajdon, használati
jogot igazoló okirat;

2012. OKTÓBER 15 ÉS NOVEMBER 15. KÖZÖTT TÁMOGATÁSI KÉRELEM
B E N Y Ú J T Á S I
I D Ő S Z A K
N Y Í L I K
Az EMVA Falumegújítás-és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzés

jogcímek célterületei keretében igényelhető támogatások részletes
feltételeit
tartalmazó
jogszabályok
kihirdetés
alatt
állnak!

A közel 250 millió Ft keretösszegre a kistelepülések önkormányzatai,
önkormányzati társulásai, civil szervezetei és egyházai kül-és belterületen
egyaránt pályázhatnak, városaink esetében kizárólag a külterületen megvalósuló beruházások támogathatóak.
A falumegújítás intézkedés keretében településközpontok (helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek, közterek, zöldfelületek, parkok) megújítására, játszóterek,
kültéri sportpályák és helyi piacok kialakítására igényelhető forrás.
A vidéki örökség megőrzése intézkedés célterületein keresztül helyi vagy országos védelem
alatt álló épületek felújítására és funkcionális
hasznosítására, a természeti és történelmi
tájkép állapotának javítására, rehabilitációjára, ezekkel összefüggésben pedig a helyi
identitás fejlesztését és megőrzését, a környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések
magvalósítására lehet kérelmet benyújtani.

Ha a fejlesztés külterületen valósul
meg, az ügyfél erről szóló nyilatkozata;
Pontozáshoz kapcsolódó dokumentumok;
De minimis nyilatkozat (főlapon történő adatmegadással);
Pénzügyi terv;
5 millió Ft támogatás fölött működtetési és fenntarthatósági terv és mellékletei;
2 db árajánlat, ha a referencia ár nem
állapítható meg;
Eszközbeszerzés esetén az eszköz
műszaki leírása;
Építés esetén az ügyfél nevére szóló, a
tervezői
kamarai
névjegyzékben
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.

2012. SZEPTEMBER

A támogatás mértéke alapesetben az összes
elszámolható kiadás 100%-a. Kivételt képez ez
alól a helyi piacok kialakítása célterület, ahol
maximum 80-85%-os támogatási intenzitás, illetve a magánszemély tulajdonában álló ingatlanra vonatkozó fejlesztés, mely esetben maximum
70%-os
támogatási
intenzitás
érhető
el.
Költségvetési szervek esetében a támogatási intenzitás számításának
alapja a nettó elszámolható kiadás összege.
Egy kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás, különböző
keretösszegek szerint, de az összesen kérelmezett forrás a falumegújítás jogcímre benyújtott projektek esetében legfeljebb 25 millió Ft, a
vidéki örökség megőrzés jogcím esetében legfeljebb 35 millió Ft
lehet.
A kötelezően alkalmazandó formanyomtatványok és kitöltési útmutató
legkésőbb 2012. október 5-ig a www.mvh.gov.hu/közlemenyek oldalon
lesz elérhető.
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EREDMÉNYEK
MEGÚJULT PÁLYÁN KEZDTE A SZEZONT A CSABACSŰDI FOCICSAPAT
A Csabacsűdi Sportegyesület idén tavasszal 7 000 000 Ft-ot nyert a
helyi sportpálya biztonsági és technikai fejlesztésére. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap LEADER - Közösségi célú fejlesztés jogcím
keretéből finanszírozott támogatás a beruházás teljes költségét fedezte.
A civil szervezet az utolsó bajnoki meccset követően rögtön megkezdte a
megvalósítást. A nyári szünetben biztonsági korláttal kerítették körül a pályát, a kapuk mögé labdafogó hálókat telepítettek, a megközelítés érdekében
pedig játékos kijárót és parkolókat is kiépítettek. A hosszú évek óta elavult,
rossz
á ll a po t ba n
l év ő
c s er e p a do k
is
m e g új u lt a k.

A LEADER Közösségi célú
fejlesztések jogcímben
2012. májusában
8 db projekt
összesen
50 millió Ft
támogatásban részesült.

A fejlesztés nem csupán a számos települési sportprogramnak és kulturális rendezvénynek helyet adó pálya esztétikai és infrastrukturális
megújítását szolgálta, de biztosítja a Magyar Labdarúgó Szövetség szabványainak való megfelelést is, így a focicsapat továbbra is a Megyei I.
Osztályban versenyezhet.
A felújított sportpályát ünnepélyes
átadás keretében a bajnokság augusztus 19-i nyitómeccsén vehették birtokukba a sportolók. Az eseményen
beszédet mondott Hodálik Pál, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület elnöke, Szarvas Város alpolgármestere és Dankó Béla, a Békés Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöke, a térség
o r szá g gy űlé s i
k é pv i se lő je
is.
Köszöntőjükben mindketten a mozgás és a sport egészségmegőrző, nevelő
hatását, közösségformáló erejét hangsúlyozták, s hogy a csabacsűdihez hasonló fejlesztések elemi fontosságúak a kistelepülések népességmegtartó
SZÜRETI GYERMEKLOVAS FESZTIVÁLLAL ÜNNEPELT
A BÉKÉSCSABAI NIMRÓD LOVASEGYESÜLET

A Békéscsabai Nimród Lovasegyesület az EMVA LEADER jogcím Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása célterület keretében 5.872.142,- Ft uniós támogatásban részesült.
A pályázat keretében kialakított közösségi tér kiváló helyszínt biztosít
az Egyesület szabadidős, közösségépítő programjaihoz, melyek célja,
hogy lehetővé tegyék az érdeklődők számára az egészséges életmódot segítő mozgás örömét, a lovak és a lovas
sport bemutatását, aktív megélését.
A szeptember 15-i egész napos kikapcsolódáson a résztvevőket a mozgalmas programon túl a vadi-új kerti pavilon alatt épített kemencében
sült finom ételekkel, lovas és kutyás bemutatóval, kézműves foglalkozásokkal is várták.
A támogatás segítségével a pavilon megközelítését is kényelmessé
tették, új zöldfelület, bejáró és parkoló kialakításával.

2

HASZNOS TUDNIVALÓK
MÓDOSULTAK A MŰSZAKI ELLENŐRI IGAZOLÁSRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Felhívjuk a támogatásban részesített projektgazdák figyelmét, hogy a
142/2012. (IX.05.) MVH közlemény a Falumegújítás- és fejlesztés,
Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése,
Turisztikai tevékenységek ösztönzése valamint a LEADER jogcímek kapcsán módosította a kifizetési kérelmek benyújtására, azon belül a
műszaki ellenőri minőség igazolására és a műszaki ellenőri nyilatkozatra vonatkozó szabályokat.
A közlemény az alábbi link alatt elérhető:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1422012
KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA
Az EMVA társfinanszírozású a Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség
megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése és a LEADER c. jogcímek keretében támogatott projektgazdák 2012. augusztus 1. és december 31. között ismét kifizetési kérelmeket nyújthatnak be
A vonatkozó, kötelezően alkalmazandó MVH közlemények az alábbiak:
Falumegújítás-és fejlesztés
95/2012. (VII.20.) MVH közlemény
Vidéki örökség megőrzése
96/2012. (VII.20.) MVH közlemény
Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése
98/2012. (VII.20.) MVH közlemény
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
97/2012. (VII.20.) MVH közlemény
LEADER jogcímek
107/2012. (VII.20.) MVH közlemény

ÚJABB KIÍRÁS VÁRHATÓ
AZ INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS
SZOLGÁLTATÓ TÉR
(IKSZT) CÍMBIRTOKOSSÁG ELNYERÉSÉRE
Az elmúlt hónapokban több tucat Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér kezdte meg működését szerte az országban. Az Intézmények
komplex szolgáltatási csomaggal és felszereltséggel fogadják a kistelepülések lakosait.
A kezdeményezés sikerére tekintettel a még
meglévő források kihelyezésére a szaktárca
hamarosan újabb pályázati felhívást tesz közzé
az IKSZT címbirtokosok kiválasztására.
Az Intézmények működését szabályozó hatályos
rendelet a www.magyarorszag.hu jogszabálykeresőjében egységes szerkezetben megtalálható.

A nem megfelelő
formanyomtatványon
benyújtott kifizetési kérelmeket a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal
érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja!

INDUL A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁLÁSA JOGCÍM
A legfeljebb bruttó 50 millió Ft árbevétellel - melynek legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik - rendelkező
ügyfelek a tervek szerint 2012. november 1-től nyújthatnak be
támogatási kérelmet nem mezőgazdasági tevékenységek
támogatására.
Az intézkedés célja, hogy a mezőgazdasági főtevékenységet végzők
olyan stabil, alternatív (nem csak szorosan a mezőgazdasági tevékenységhez kötődő) jövedelemszerző tevékenységet tudjanak
létrehozni a gazdaságukhoz kötődően, amelynek hosszú távú fenntartásával a mezőgazdaságból származó jövedelmük megtartása
mellett fokozatosan növelhetik az egyéb tevékenységből származó
bevételük arányát. Ezáltal stabilabbá tehetik jövedelemszerző
lehetőségeiket, így valóban diverzifikálni tudják a tevékenységüket, „több lábon állhatnak”.
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LEGFRISEBB
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete 2012. október 11-én
(csütörtök) du. 14 órától tájékoztató fórumot tart a békéscsabai ügyfélszolgálati irodában.
A fórum témája: felkészülés az EMVA Falumegújítás-és fejlesztés, és Vidéki örökség megőrzése
jogcímekre
támogatható tevékenységek,
elszámolható kiadások,
igényelhető források és támogatási intenzitások,
csatolandó dokumentumok,
értékelési szempontok, speciális feltételek,
hiánypótlás lehetséges esetei stb.
OKTÓBERBEN ISMÉT
TÖMEGEKET
VONZ
A CSABAI
KOLBÁSZFESZTIVÁL

ÚJABB ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELI IDŐSZAK AZ MNVH-NÁL
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által a jövőben különböző vidékfejlesztési témákban (pl.
szakmai és kulturális programok szervezése,
kiadványok szerkesztése) meghirdetett pályázati felhívásokra projektötletet benyújtani
kívánó, vidékfejlesztési témakörben tevékenykedő szervezeteknek előzetesen nyilvántartásba kell vetetniük magukat az
MNVH-nál.
FIGYELEM! Az előzetes nyilvántartásba vétel
nem egyenlő az MNVH regisztrációval és az
MVH regisztrációval!
A következő nyilvántartásba vételi
időszak 2012. október 1-8-ig tart.

2012. október 19-22. között immár 16. alkalommal kerül sor a megye leglátogatottabb
gasztronómiai rendezvényére a békéscsabai
Sportcsarnok területén.
Az idén is magas színvonalú rendezést, változatos programokat, remek ízeket és kellemes
kikapcsolódást ígérő rendezvényről a www.csabaikolbaszfesztival.hu weboldalon minden információt megtudhatnak.

Bővebb információ a www.mnvh.eu
weboldal „Projektötleti felhívások” menüpontban.

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

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa
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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

