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III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

A PROJEKTTÁBLÁK
Az EMVA keretében támogatott projektgazdáknak a beruházás helyszínén vagy a
beruházással érintett eszközökön legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig meg kell jeleníteniük a támogatás
forrását.
Eszközbeszerzés esetén az infrastrukturális fejlesztéseknél alkalmazandó
projekttáblák adataival megegyező, A4
méretű matrica elhelyezése szükséges.
Amennyiben ilyen méretű matrica elhelyezése az eszköz méretétől függően nem
lehetséges, az eszközök tárolási helyén
ún. kis projekttáblát szükséges kifüggeszteni.
Infrastrukturális és építési beruházás
esetén, ha a megítélt támogatás összege
az 500 000 euro-t meghaladja, nagy
projekttáblát (3x1,5 m), ha a támogatás
a fenti összeget nem éri el, kis projekttáblát (A1) kell kihelyezniük a kedvezményezetteknek.
A projekttábla, tartalmazza:
EU zászló

2012. AUGUSZTUS

MEGJELENT AZ ÚJ ARCULATI KÉZIKÖNYV!
A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) Irányító Hatóságának korábbi
tájékoztatása szerint 2012. augusztus 15-én új, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében támogatott projektgazdák
által kötelezően alkalmazandó Arculati kézikönyv jelent meg.
A Kézikönyv tartalmazza a beruházással érintett területeken kihelyezendő projekttáblák kötelező arculati elemeit, valamint a képzések,
rendezvények helyszínén megjelenítendő plakátok, illetve egyéb kommunikációs kellékek (pl. roll-up-ok) minimum formai követelményeit a betűk típusát, méretét, a rögzítendő tartalmat, a képek és szövegek
egymáshoz és felülethez viszonyított arányát, az alkalmazandó színeket
és elrendezési formákat.
Az új Arculati Kézikönyvet tartalmazó 97/2012. (VIII.15.) IH közlemény a www.kormany.hu vagy a www.umvp.eu weboldalakról
letölthető.
Az alábbi, minden támogatásban részesített kedvezményezett számára
kötelező logók a szolgáltatók számára alkalmas formátumban szintén
elérhetőek:

ÚMVP logo
Darányi Ignác Terv logo
EMVA mondat logo
Projekt megnevezése
Kedvezményezett neve
Támogatás összege (Ft/euro)
Építési munka esetén a kivitelező és a
felelős műszaki ellenőr neve, valamint
a kivitelezés időtartama.
A támogatás forintösszegét a támogatási határozat kelte szerinti év első
napján érvényes EKB középárfolyamon kell euro-ra átszámítani.
Amennyiben a kapott támogatás az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (IV. LEADER) jogcíméből
finanszírozott, a projekttáblák és kommunikációs kellékek kötelező eleme a LEADER logo
is.

EU zászló

Darányi Ignác Terv logo
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ÚMVP logo

EMVA mondat

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
FALUMEGÚJÍTÁS ÉS FEJLESZTÉS JOGCÍM
Több mint 100 millió Ft keretösszegre a kistelepülések önkormányzatai, önkormányzati társulásai, civil szervezetei és egyházai pályázhatnak.
Az egy kérelemben igényelhető összes támogatás legfeljebb 25 millió Ft lehet, de az
egyes célterületek keretében igényelhető forrás felső határa is meghatározott.
Támogatható célterületek:

A falumegújítás –és fejlesztés, valamint vidéki
örökség megőrzése jogcímek keretében önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek és egyházak
nyújthatnak be támogatási kérelmet.

1.

Helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek külső-belső felújítása (olyan épületek felújítása támogatható, melyek szilárd burkolatú utak,
turisztikai látványossághoz vezető utak mentén, illetve a település központjában helyezkednek el) - max. támogatás 15 000 000 Ft;

2.

A települések környezetét, megjelenését javító fejlesztések (közparkok,
pihenőhelyek, sétányok kialakítása, látvány és térelemek kihelyezése stb.) max. támogatás 10 000 000 Ft;

3.

Helyi piacok kialakítása - max. támogatás 10 000 000 Ft;

4.

Kültéri, közcélú játszóterek fejlesztése - max. támogatás 5 000 000 Ft;

5.

Kültéri, közcélú, nem fedett atlétikai és sportpálya, kerékpáros és gördeszka pálya és a kapcsolódó szociális és kiszolgáló létesítmények kialakítása - max. támogatás 20 000 000 Ft.

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.
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 jegyzőkönyvi kivonat;
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;
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.
A jogcímrendelet és a vonatkozó MVH közlemény hamarosan megjelenik.
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ÖRÖKSÉGMEGŐRZÉS
A VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE JOGCÍM
A jogcím keretében önkormányzatok, azok társulásai, civil szervezetek és egyházak
nyújthatnak be kérelmet, legfeljebb 35 millió Ft támogatásra.
Támogatható célterületek:
1.

Helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, épületrészek külső,
rendszeres látogathatóság esetén belső felújítása és a kapcsolódó fejlesztések (parkoló, gyalogút, kerítés, zöld felület rendezés) - max. támogatás
20 000 000 Ft;

2.

A természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek
állapotának javítása, rehabilitációja - max. támogatás 18 000 000 Ft;

3.

Fentiekkel összefüggésben a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, a
környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések magvalósítása
(pl.: tanösvények, tájékoztató táblák, kiadványok) - max. támogatás
18 000 000 Ft;

4.

Építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi
építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzésére, beleértve az
ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését - max. támogatás
5 000 000 Ft.

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.
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 jegyzőkönyvi kivonat;
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;
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.
A jogcímrendelet és a vonatkozó MVH közlemény hamarosan megjelenik.
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A kötelező formanyomtatványok és csatolandó
mellékletek hiánypótlás
keretében történő benyújtására, illetve javítására
nincs lehetőség!

LEGFRISSEBB
MÓDOSULTAK A KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁT SZABÁLYOZÓ
MVH KÖZLEMÉNYEK
Az EMVA keretében támogatott projektgazdák 2012. december 31-ig folyamatosan nyújthatnak be kifizetési kérelmeket, de kizárólag a hatályos közlemények alapján!
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

MÓDOSULT AZ IKSZT JOGCÍMRENDELET

ÚJABB ELŐZETES NYÍLVÁNTARTÁSBA VÉTELI
IDŐSZAK AZ MNVH-NÁL

A vidékfejlesztési tárca módosította az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekre
vonatkozó jogcímrendeletet.
Az erről szóló új jogszabály
2012. augusztus 2-án jelent
meg a Magyar Közlöny hasábjain.

A Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat által a
jövőben
különböző
vidékfejlesztési
témákban (pl. országos,
térségi és helyi szakmai, kulturális események) meghirdetett pályázati
felhívásokra projektötletet benyújtani kívánó,
vidékfejlesztési témakörben tevékenykedő szervezeteknek előzetesen nyilvántartásba kell vetetniük
magukat az MNVH-nál.

A 84/2012. (VIII.2.) VM
rendelet módosító rendelkezései az IKSZT-k működése és az ahhoz igénybe vehető működési támogatás igénylésének feltételeit részletezik.

FIGYELEM! Az előzetes nyilvántartásba vétel nem
egyenlő az MNVH regisztrációval és az MVH regisztrációval!

A rendelet több régi-új fogalom meghatározását pontosítja, lista szerűen összesíti az IKSZT-k által nyújtandó
szolgáltatások körét, azok teljesítésének módját, szabályozza a beszámolás rendjét, az intézményekben dolgozók szakképesítésének minimum követelményeit és
nem utolsó sorban az elszámolások benyújtását.

A következő nyilvántartásba vételi
időszak 2012. szeptember 3-10-ig tart.
Bővebb információ a www.mnvh.eu
weboldal „Projektötleti felhívások” menüpontban.

A z e g y s é ge s s z e r k e z e t ű j o g s z a b á l y a
www.magyarorszag.hu weboldal jogszabálykeresőjéből
elérhető.

ÜGYFÉLFOGADÁS:
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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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

