KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

III. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

EMVA—TURIZMUSFEJLESZTÉS

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
kivonat;

esetén

jegyzőkönyvi

Non-profit szervezet esetén 30 napnál
nem régebbi bírósági kivonat;
Egyház esetén nyilvántartásba vételt,
egyházi jogi személyiséget tanúsító
okirat;
Közhasznú szervezet esetén nyilvántartásba vételről szóló igazolás;
Térképmásolat, ha az ingatlan nem saját
tulajdon, használati jogot igazoló okirat;
Pontozáshoz kapcsolódó dokumentumok;
De minimis nyilatkozat (főlapon történő
adatmegadással);
Pénzügyi terv;
5 millió Ft támogatás fölött üzleti terv
(vállalkozás és magánszemély esetén),
vagy működtetési és fenntarthatósági
terv (önkormányzat, egyház, non-profit
szervezet esetén) és mellékletei;
2 db árajánlat, ha a referencia ár nem
állapítható meg;
Eszközbeszerzés
műszaki leírása;

esetén

az

2012. JÚNIUS

eszköz

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. július 1. - július 31. között
legalább 1 millió Ft, legfeljebb
35 millió Ft támogatás igényelhető turisztikai beruházásokra.
A forrás
falusi szálláshelyek;
ún. egyéb szálláshelyek;
ifjúsági szálláshelyek kialakítására;
illetve szolgáltatások (agroturisztika, lovas, vadász, horgász, vízi stb.) fejlesztésére fordítható.
A pályázaton vállalkozások, természetes személyek, civil szervezetek és önkormányzatok is indulhatnak, de ifjúsági szálláshely kialakítására vállalkozásoknak és magánszemélyeknek nincs lehetőségük. A támogatás mértéke a hátrányos helyzetű településeken az
összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzetű településeken 60%-a, de civil szervezetek közhasznú tevékenységeihez
kapcsolódóan akár 100% is lehet.
A Körösök Völgye HACS területéről jogosult települések:
Csárdaszállás, Doboz, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Murony,
Örménykút, Tarhos, Békés (csak külterülettel), Mezőberény (csak
külterülettel), Békéscsaba (csak külterülettel), Békésszentandrás,
Csabacsűd, Gyomaendrőd (csak külterülettel), Kondoros, Szarvas
(csak külterülettel), Telekgerendás.
A városok külterületén falusi szálláshely nem, csak egyéb szálláshely fejleszthető.
A rendelkezésre álló keretösszeg 193 millió forint.
A kérelmeket postai úton, formanyomtatványon, a LEADER
HACS munkaszervezeti irodájához kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Pf. 142.).
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy amennyiben a kérelem mellékleteként csatolandó dokumentumok a benyújtási
időszakon belül nem kerülnek benyújtásra, nem megfelelőek
vagy hiányosak, hiánypótlásra nincs lehetőség!
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat az 52/2012. (VI.08.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet
és a 79/2012. (VI.20.) MVH közlemény tartalmazza.
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AGRÁRIUM FEJLESZTÉSE
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOKNAK,
MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK

A nagy érdeklődésre tekintettel megemelt keretösszegre, összesen
5 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázhatnak a mezőgazdasági
termelők, és élelmiszeriparban érdekelt kis és középvállalkozások,
nagyvállalatok.
A támogatási kérelmeket
a versenyképesség javítására és a termékszerkezet átalakítására,
az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására,
az energiafelhasználás racionalizálására, továbbá üzemirányítás
korszerűsítésére,
A nagy érdeklődésre való
tekintettel
a
Vidékfejlesztési Minisztérium

5 milliárd forintra
emelte az
élelmiszeripari termékek

valamint vágópontok létrehozására és korszerűsítésére lehet benyújtani.
Az igényelhető támogatás összege 2 500 000 Ft-tól100 000 000 Ft-ig terjedhet, a támogatási intenzitás a pályázó státuszától és a fejlesztés jellegétől
függően 40-60% között alakul.
A kérelmeket 2012. július 23-ig lehet benyújtani!
Részletes feltételek a 49/2012. (V.22.) VM rendeletben és a 76/2012.
(VI.14.) MVH közleményben találhatóak.

fejlesztésére vonatkozó

ÚJRA TANYAPROGRAM!

pályázat keretösszegét.

Az idén közel 1,5 milliárd forint tanyafejlesztési támogatáshoz lehet
jutni a várhatóan júliusban induló pályázaton.
A magyar forrásból finanszírozott Nemzeti Tanyafejlesztési Program keretében a 2012-es kiírás az előző évihez hasonlóan két területen nyújt támogatást: így lesznek önkormányzati típusú, helyi közösségek számára, valamint
egyéni típusú, tanyagazdák számára kiírt konstrukciók.
A programban 500 millió forint jut tanyasi termékek piacra jutásának
elősegítésére, 300 millió forint a tanyás térségek külterületi útjainak
karbantartását, felújítását biztosító munkagépek, eszközök beszerzésére, illetve 100 millió forint villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre. További 100 millió forint a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére, valamint 70 millió forint a térségi
tanyafejlesztési programok kidolgozására. A tanyagazdaságok fejlesztésére 400 millió forint pályázati támogatás áll rendelkezésre.
A Vidékfejlesztési Minisztérium elgondolása szerint a tanyaprogram nem
muzeális értékekre és nosztalgiázásra épül, a szerves fejlődésben kialakult
külterületi gazdálkodási-, élet -, és települési forma fontos részét képezi a
jövő korszerű mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének.
2012-ben 240 alföldi településről pályázhatnak az érdeklődők, a Körösök
Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területéről Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kardos, Kétsoprony, Mezőberény,
Örménykút, Szarvas és Telekgerendás települések jogosultak támogatásra.
Forrás: kormany.hu
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VIDÉKFEJLESZTÉS
ÚSZT—TURIZMUSFEJLESZTÉS
Az EMVA keretében nem támogatható szálláshelyfejlesztésekre biztosít
forrást az Új Széchenyi Terv keretében nemrégiben megjelent és régóta várt
pályázati felhívás az üzleti célú szálláshelyek kialakítására, melyet elsősorban az Akciócsoport városaiban (Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd,
Mezőberény, Szarvas) működő szolgáltatók figyelmébe ajánlunk!
A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a fejlesztendő régióba
érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és az átlagos tartózkodási idejüknek, ezen keresztül a szálláshely működéséből származó árbevételeknek a növelése, valamint a támogatott projektek megvalósításán keresztül munkahelyek 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 Millió Ft, maximum összege 500 Millió Ft, a
rendelkezésre álló keretösszeg 3 Milliárd forint. A támogatás mértéke 70%.

A pályázati lehetőséget
elsősorban
az Akciócsoport területén fekvő városok
szolgáltatóinak ajánl-

A pályázatokat 2012. július 2. és augusztus 13. között lehet benyújtani.

juk!

Bővebb információ és pályázati felhívás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu címen elérhető weboldalán vagy a www.ujszechenyiterv.gov.hu
oldalon.
KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA
A két hónapos nyári szünetet követően 2012. augusztus 1-től ismét
kifizetési kérelem benyújtási időszak nyílik az EMVA III. tengely nem
horizontális intézkedései (falumegújítás-és fejlesztés, vidéki örökségmegőrzés, mikro-vállalkozás fejlesztés, turisztikai tevékenység ösztönzés) és a
LEADER jogcímek keretében támogatott projektgazdáknak.
Az augusztus 1-től megnyíló időszakban csak az aktuális, 2012. júliusában megjelenő MVH közleményben
rendszeresített formanyomtatványok használhatóak, melyeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal saját weboldalán, a www.mvh.gov.hu címen tesz közzé!
EMLÉKEZTETŐÜL! Alapesetben egy ügyfél egy projekthez kapcsolódóan legfeljebb 4, de évente legfeljebb 2
kifizetési kérelmet nyújthat be. A kifizetési kérelem benyújtási időszakok február 1- től május 31-ig és augusztus 1-től december 31-ig tartanak. Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban több kifizetési kérelem is
benyújtható, 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 építési beruházás esetén 3 év, eszközbeszerzés esetén 2 év áll rendelkezésre.
A kifizetési kérelmek egyes esetben postai és elektronikus úton is, egyes esetekben viszont csak elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül, vagyis megfelelő hozzáférések birtokában nyújthatóak be!
FIGYELEM! Egyes jogcímek kapcsán a jogszabályok eltérő feltételeket fogalmazhatnak meg, ezért a kérelmek
benyújtása előtt, kérjük forduljanak munkaszervezetünkhöz!
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PROGRAMAJÁNLÓ
A 2012. július 5-6-7én
megrendezendő
Körös Körül Ifjúsági
Fesztivál (KÖRF) a
tavalyi nyitórendezvényhez
hasonlóan
idén is Pósteleki Szabadidőközpont,
az
autósmozi területén
várja a fesztiválozókat, akiknek három
zenei helyszín, illetve
számos egyéb kulturális és civil program
kínál majd tartalmas időtöltést. A részletes
fellépőlista megtekinthető a fesztivál weboldalán.
(www.korf.hu) Az idei fesztivál alkalmával az
igen változatos kultúrkínálat mellett különös
figyelem jut az egészséges életmód, a sport fontosságát és a környezetvédelem jelentőségét
népszerűsítő programelemek megjelenítésének.
2011. július 1415. között kerül
megrendezésre a
XIV. Aratónap és
Kárpát-medencei
Nemzetiségek
Találkozója.
A
hagyományőrző
rendezvényre érkező látogatók hangulatos falusi környezetben ismerkedhetnek meg az aratás hagyományos módjával, eszközeivel és szokásrendjével. A napot
aratóbál zárja. A búzaföld mellett a szántástól a
vetésen át a cséplésig a régi gabonatermesztés
teljes technológiai sorát bemutatják. Tájgasztronómiai főzőverseny és gazdag kulturális program
színesíti a nap eseményeit.
A rendezvényről információ Závoda Ferenctől
a +36-70/774-8429 telefonszámon kérhető.

2011. július 7-én immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Körösök Völgye Folklórfesztivál.
Főzőverseny, népdalkörök, néptáncegyüttesek,
citerazenekarok
műsora szórakoztatja majd a rendezvényre látogatókat. Egész nap megtekinthető a kézműves kismesterségek bemutatója. Bővebb információ a
www.tarhos.hu weboldalon található.
Idén 5. alkalommal
rendezik meg a Dobozi Fesztivált, mely
egyben a XV. Dobozi
Kulturális és Sportnap is lesz. A programsorozat július 7én, szombaton lesz
látogatható a Kastélyparkban. A nap folyamán fogathajtó verseny, főzőverseny, helytörténeti séta,
népművészeti kiállítás várja a látogatókat. Lehetőség nyílik a dobozi mézes pálinka, mézes bor és
mézes bodzaital kóstolására. A programok ideje
alatt keresik Doboz legfinomabb mézes süteményét. Szórakoztató műsorok közt lesz társastánc
bemutató, karate bemutató, majd a Megasztár felfedezettjeinek, Tóth Gabi és Farkas-Jenser Balázs
könnyűzenei műsora várja a vendégeket. Bővebb
információ: www.doboz.hu..
2012. július 7-én kerül megrendezésre a Csabacsűdi Falunap,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők. Főzőverseny, vetélkedő, focimeccsek és
szórakoztató programok tarkítják
a napot. Az este szárvendége az Xfaktor felfedezettje: Takács Nikolas. Bővebb információ: www.csabacsud.hu.
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

