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 KÖRÖS—KÖRÜL 
 

a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE 

III. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2012. JÚLIUS 

ŐSSZEL ISMÉT ELÉRHETŐEK A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI JOGCÍMEK 

Az ismert jogszabály tervezetek alapján 2012. szeptember 1-30. 
között, új rendeletek alapján lehet majd pályázatot benyújtani az 
EMVA Falumegújítás-és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőr-
zés jogcímek célterületeire. 

A több mint 200 millió Ft keretösszegre a kistelepülések önkormányza-
tai, önkormányzati társulásai, civil szervezetei és egyházai pályázhat-
nak. 

Tekintettel arra, hogy a benyújtott támogatási kérelmek hiánypótlására 
gyakorlatilag nem lesz lehetőség, érdemes időben megkezdeni a pro-
jektek kidolgozását és a pályázati dokumentáció összeállítását! 

A falumegújítás intézkedés keretében település-
központok (helyi vagy országos védelem alatt 
nem álló épületek, közterek, zöldfelületek, par-
kok) megújítására, játszóterek, kültéri sportpá-
lyák és helyi piacok kialakítására igényelhető 
forrás.  

A vidéki örökség megőrzése intézkedés célterü-
letein 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 fejleszté-
sét és megőrzését, a környezeti tudatosságot 
elősegítő intézkedések magvalósítására lehet 
kérelmet benyújtani. 

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 ingat-
lanra vonatkozó fejlesztés, mely esetben maximum 70%-os támogatási 
intenzitás érhető el.  

Költségvetési szervek esetében a támogatási intenzitás számításának 
alapja a nettó elszámolható kiadás összege.  

Az egy kérelemben igényelhető támogatás legmagasabb összegét a 
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület határozza meg. A 
maximálisan igénybe vehető támogatás falumegújítás esetében várha-
tóan 25 millió, a vidéki örökség megőrzése jogcím esetében 35 millió Ft 
lesz. 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

Formanyomtatványok (főlap, építés 

esetén építési A, B és C betétlap, gépbe-
szerzés esetén gépbetétlap, eszközbe-
szerzés esetén árajánlatos tétel beje-
lentő lap, közzétételi kérelem, nyilatko-
zat 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 nyilatkoza-
ta; 

Pontozáshoz kapcsolódó dokumentu-

mok; 

De minimis nyilatkozat (főlapon törté-

nő adatmegadással); 

Pénzügyi terv; 

5 millió Ft támogatás fölött működte-

tési és fenntarthatósági terv és mellék-
letei; 

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 engedélye-
zési eljárás megindításáról (ha a beru-
házás építési engedély köteles) vagy 
igazolás arról, hogy a beruházás nem 
engedély köteles. 
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PÁLYÁZÓKNAK 

 
A Tanyaprogramra  

kizárólag elektronikus 

úton nyújthatóak be  

pályázatok. 

 

A felület és a kapcsolódó 

dokumentumok a  

www.nakvi.hu  

oldalon érhetőek el. TANYAPROGRAM—2012 

A 2012-es TANYAPROGRAM felhívásaira augusztus 31-ig lehet pályá-
zatot benyújtani! 

Az önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek és agrár-
kamarák, valamint egyes nonprofit gazdasági társaságok 5 településfejlesz-
tési célterület keretében összesen 1 milliárd Ft támogatást igényelhetnek, 
a tanyagazdaságok fejlesztését célzó keretösszeg 400 millió Ft. Ezen ösz-
szegre őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók pályázhatnak. 

Településfejlesztési célterületek: 

tanyasi termékek piacra jutásának elősegítése,  

tanyás térségek külterületi útjainak karbantartását, felújítását 
biztosító munkagépek, eszközök beszerzése,  

villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati 
fejlesztések;  

tanyagondnoki szolgálat fejlesztése,  

térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.  
 
A tanyagazdaságok fejlesztése témakörben egyebek között a tanyai lakó-
épület felújítására, gazdasági épületek felújítására, infrastruktúra fejlesztés-
re, állatállomány bővítésre igényelhető támogatás. 

A részletes feltételeket a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet és a  
www.nakvi.hu weboldalról letölthető Pályázati felhívások tartalmazzák. 

Pályázati tanácsadás az alábbi elérhetőségeken: 

Email: mtpi@nakvi.hu; Tel.: 06-1-362-8100; Fax.: 06-1-362-8104 

 

ÚSZT—TURIZMUSFEJLESZTÉS 
 
Augusztus 13-ig lehet pályázatot benyújtani üzleti célú szálláshelyek 
kialakítására, melyet elsősorban az Akciócsoport városaiban (Békés, Békés-
csaba, Gyomaendrőd, Mezőberény, Szarvas) működő szolgáltatók figyelmébe 
ajánlunk! 

A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése, kapaci-
tásának bővítése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a fejlesztendő régióba 
érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és az átlagos tartózko-
dási idejüknek, ezen keresztül a szálláshely működéséből származó árbevételek-
nek a növelése, valamint a támogatott projektek megvalósításán keresztül mun-
kahelyek megtartása, teremtése.  

A felhívás keretében jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok 
(GFO 11), szövetkezetek (GFO 121, 123, 129), egyéb szervezetek (GFO 139), 
valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (GFO 21) pályázhatnak.  

A támogatás minimum összege 25 000 000 Ft, maximum összege  
500 000 000 Ft, a rendelkezésre álló keretösszeg 3 milliárd Ft.  
A támogatás mértéke 70%. 

 

Bővebb információ és pályázati felhívás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.nfu.hu címen elérhető weboldalán vagy a www.ujszechenyiterv.gov.hu 
oldalon. 
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A nem megfelelő  

formanyomtatványon 

benyújtott kifizetési kérel-

meket a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal 

érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja! 

KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK 

EMLÉKEZTETŐÜL! Alapesetben egy ügyfél egy projekthez kapcsolódóan legfeljebb 4, de évente legfeljebb 2 
kifizetési kérelmet nyújthat be. A kifizetési kérelem benyújtási időszakok február 1—május 31-ig és augusztus 
1-től december 31-ig tartanak. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban több kifizetési kérelem is benyújt-
ható, amennyiben a két kérelem beadása között legalább 3 hónap eltelt, vagy az előzőleg benyújtott kérelemre 
a Hivatal döntést hozott, vagy azt az ügyfél legkésőbb az újabb kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg 
visszavonta. 

A támogatott projektek megvalósítására általános szabály szerint építési beruházás esetén 3 év, eszközbeszer-
zés esetén 2 év áll rendelkezésre, azonban az egyes, évenkénti kiírások eltérő szabályokat is megfogal-
mazhatnak! 

A kifizetési kérelmek egyes esetben postai és elektronikus úton is, egyes esetekben viszont csak elektronikus 
úton, ügyfélkapun keresztül nyújthatóak be. Az elektronikus benyújtás csak ügyfélkapus hozzáférés birtoká-
ban lehetséges, ezért a szervezet ügyfeleknek mindenképpen meghatalmazott útján kell eleget tenniük kötele-
zettségeiknek. 

FIGYELEM! Egyes jogcímek kapcsán a jogszabályok eltérő feltételeket fogalmazhatnak meg. Ilyen ese-
tekben kérjük forduljanak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársaihoz vagy munka-
szervezetünkhöz! 

MÓDOSUL AZ EMVA PROJEKTEKRE VONATKOZÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
Felhívjuk az EMVA társfinanszírozásával támogatott projektgazdák figyelmét, hogy 
a Darányi Ignác Terv (ÚMVP) Irányító Hatóságának 85/2012. (VII.19.) számú 
közleménye értelmében 2012. augusztus 15-ig új, kötelezően használandó 
Arculati Kézikönyv jelenik meg. A Kézikönyv várható módosításait a közlemény 
melléklete tartalmazza. 
 
Kérjük azon ügyfeleinket, akik ez idáig nem készítették el projekttábláikat, a fenti 
időpontot követően az új kézikönyvnek megfelelően járjanak el. 

Közlemény az alábbi címen érhető el: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#!
cumentBrowse 

KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 
 
Az EMVA társfinanszírozású Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség meg-
őrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenysé-
gek ösztönzése és a LEADER c. jogcímek keretében támogatott projektgaz-
dák 2012. augusztus 1. és december 31. között ismét kifizetési kérelme-
ket 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  

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#%21DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=401#%21DocumentBrowse
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk962012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk982012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk972012
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1072012
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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 

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 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki területekbe  
beruházó Európa 

Az augusztus 20-i hosszú hétvége idén is tartalmas Programokat kínál a kikapcsolódni vágyóknak, de az 
Ünnep után is érdemes a Körösök völgyét választani a szórakozásra.  

XVI. Berényi Napok 
 
Mezőberényben ezúttal is a város több pontján 
találkozhatnak programokkal a látogatók. Lesz 
főzőverseny, kiállítás, testvérvárosi találkozó, és a 
helyi sportélet 100 éves évfordulójának tiszteleté-
re számos sporteseményre is sor kerül. 

Bővebb információ: www.mezobereny.hu 

Betyár Napok 

 
Kondoros két 
napos rendez-
vényre várja 
vendégeit a híres 
betyár csárdá-
hoz! 
 
Betyárnapi kíná-

lat: lovasverseny, betyárkort idéző 
ünnepi menet, gasztronómiai- és 
sport-események, szórakoztató és 
gyermekprogramok, utcabál, tűzijá-
ték.  
 
Bővebb információ: ww.betyarnap.hu 

XIV. Nemzetközi Halfőző Verseny 

Az évről-évre ismétlődő rendezvény profi és 
amatőr szakácsok látványos és hangulatos 
versenye. Vigalom, karnevál, sokadalom; sör, 
bor, gasztronómia - ezzel a kínálattal várják az 
érdeklődőket. 

Bővebb információ: www.gyomaendrod.com 

2012. augusztus 24-26. között KÖRÖS KÖRÜL címmel szervez autós TROPHY-t a Körösök Völgye Vidékfej-
lesztési Közhasznú Egyesület Békés megyében, a szarvasi, békési és békéscsabai kistérségek területén. A 4 
tagú csapatok részére kiírt versenyen résztvevők az Egyesület 18 települését és legalább ennyi nevezetessé-
gét ejtik útba két nap alatt. 

Az Egyesület a TROPHY megrendezésével a Körösök völgye térségének turisztikai adottságait, élelmiszeripa-
rát és kézműves termékgyártását szeretné népszerűsíteni és nem utolsó sorban mind vendégei, mind saját 
tagjai közösségi élményeit gazdagítani. 

Éppen ezért egyes helyszíneken lehetőséget biztosítunk a helyi baráti közösségeknek, civil szerveze-
teknek, kisvállalkozásoknak, hogy megmutassák termékeiket, értékeiket, vendégszeretetüket, és a 
települési állomáshelyeken részt vegyenek a nevezők vendéglátásában, vagy csak nézőként drukkol-
janak a feladatok elvégzéséhez, egyszóval legyenek segítségünkre a rendezvény lebonyolításában. 

Az esemény megvalósítása iránt érdeklődő aktivisták a részletekről 2012. augusztus 10-e után kérhet-
nek információt és részletes tájékoztatást a munkaszervezet munkatársaitól. A túra pontos helyszíneit 
weboldalunkon tesszük közé hamarosan! 


