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MÁJUS 1-TŐL „ÚJ” HELYI AKCIÓCSOPORT
KOORDINÁLJA A TÉRSÉGI LEADER PROGRAMOT

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatására
vonatkozó
pályázatok
benyújtása
2012. június 3-9. között;

A Vidékfejlesztési Miniszter 54/2011. (VI.10.) rendelete
alapján 2012. április 30. után a LEADER Helyi Akciócsoport címet csak olyan szervezet viselheti, mely egyesületi
formában működik. Az ún. LEADER források pedig csak
olyan térségben használhatóak fel, ahol LEADER Helyi Akciócsoport működik.

MNVH előzetes nyilvántartásba vételi kérelem
benyújtása 2012. június
7-14. között;
Támogatási kérelmek benyújtása
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
2012. június 1-30. között;
Támogatási kérelmek benyújtása mezőgazdasági
termékek értéknöveléséhez 2012. június 22 július 23. között.
Kifizetési kérelmek benyújtása 2012. május 31
-ig, vagy 2012. augusztus 1-december 31. között.

Erre való tekintettel a térség fejlődéséért felelősséget érző
civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek és önkormányzatok 2011. szeptemberében megalakították a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületet. Az Egyesület célja, hogy a Körösök völgye térségének
18 településén folytatható legyen a LEADER Program, és
hogy a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök
Völgyében” című Fejlesztési Terv keretében még rendelkezésre álló mintegy 800 millió Ft fejlesztési forrás helyben
legyen felhasználható!
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által
LEADER Helyi Akciócsoportként ellátott feladatokat, a
LEADER Helyi Akciócsoport címet és az azzal járó jogokat és kötelezettségeket 2012. május 1-től tehát a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
vette át.
Ezen időponttól az Egyesület tölti be a Program helyi szintű végrehajtójának szerepét, látja el a koordinációs, kommunikációs és adminisztratív feladatokat.
Az Ügyfelek és Érdeklődők az Egyesület munkaszervezetét a már megszokott elérhetőségeken és ügyfélfogadási időben kereshetik!
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PÁLYÁZÓKNAK
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
KISTELEPÜLÉSEK MIKRO-VÁLLALKOZÁSAINAK
A Békésszentandráson, Csabacsűdön, Csárdaszálláson, Dobozon, Hunyán,
Kamuton, Kardoson, Kondoroson, Kétsopronyban, Muronyban, Örménykúton,
Tarhoson, Telekgerendáson működő vagy induló mikro-vállalkozások és a
későbbiekben egyéni vállalkozóvá váló magánszemélyek nem mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó fejlesztésekre legalább 1 millió Ft,
legfeljebb 35 millió Ft támogatást igényelhetnek.

A mikrovállalkozások
által
megpályázható
keretösszeg

255 millió Ft.

A támogatás
építési beruházásokra (pl. telephelyfejlesztésre),
infrastruktúra javítására (pl. telekhatáron belüli közművek kiépítésére),
eszköz és gépbeszerzésekre (pl. informatikai eszközök, munkagépek
vásárlására),
minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetésére
egyéb járulékos költségekre (pl. tervezési, tanácsadói díjak) fordítható.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 60-65%-a.
A pályázatokat 2012. június 1. - június 30. között kell benyújtani!
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat a
47/2012. (V.11.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet és a 71/2012.
(V.21.) MVH közlemény tartalmazza.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG ÉLELMISZERIPARI VÁLLALKOZÁSOKNAK, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK

JÖN! TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

Kis és középvállalkozások, nagyvállalatok és mezőgazdasági termelők egyaránt pályázhatnak
a versenyképesség javítására és a termékszerkezet átalakítására,
az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek
javítására, az energiafelhasználás racionalizálására, továbbá üzemirányítás korszerűsítésére,
valamint vágópontok létrehozására és korszerűsítésére.
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.

Várhatóan 2012. júniusában
jelenik meg a részletes feltételeket tartalmazó jogszabály, és
2012. júliustól lehet kérelmeket benyújtani:
falusi szálláshelyek,
egyéb szálláshelyek,
ifjúsági szálláshelyek,
szolgáltatások (pl. vadász,
vízi, lovas, horgász,bor,
ökoturisztika) fejlesztésére.

A kérelmeket 2012. június 22-től július 23-ig
lehet benyújtani!
Részletes feltételek a 49/2012. (V.22.) VM rendeletben találhatóak.
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KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK
LEADER PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA

Ezúton gratulálunk minden, tavaly év végén pályázatot benyújtó és
nyertes LEADER Projektgazdának, egyúttal felhívjuk figyelmüket azokra a legfontosabb szabályokra, melyekre a fejlesztés megvalósítása
során ügyelniük kell.
A beruházás megkezdése előtt tekintsék át a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat! (2007. évi XVII. törvény, 23/2007.
(IV.17.)FVM rendelet, 76/2011. (VII.29.) VM rendelet )
Amennyiben a pályázatban szereplő műszaki tartalom szerint
nem tudják a projektet megvalósítani, jelezzék az MVH-nak, szükség esetén nyújtsanak be módosítási kérelmet
Képzés, térségen belüli szakmai együttműködés, beruházáshoz
kapcsolódó programok megvalósítása esetén a konkrét helyszín
és időpont változása is módosítási kötelezettséggel jár
A képzések időpontját és pontos helyszínét legalább 20 nappal korábban be kell jelenteni az MVH-nak és a Helyi Akciócsoportnak!
A rendezvények időpontját és pontos helyszínét, programját
a meghirdetés dokumentációjával együtt legalább 30 nappal
korábban be kell jelenteni az MVH-nak és a Helyi Akciócso-

A kifizetési
kérelmeket évente
február 1-május 31

és
augusztus 1-december 31.

között
lehet benyújtani.

portnak
A rendezvényekre vonatkozó bejelentési kötelezettség irányadó az 1 016 831 Közösségi terek
kialakítása és funkcionális hasznosítása és az 1 016 824 Megújuló energiaházak kialakítása
célterület keretében támogatott projektekre is
Amennyiben képzés, rendezvény, beruházáshoz kapcsolódó program esetén már most tudomásuk van arról, hogy a pályázatban tervezett ütemtervet valamilyen okból nem tudják tartani (pl. később érkezett a határozat, mint tervezték, később tudnak hozzákezdeni a fejlesztéshez stb.) a megvalósításra tervezett időszakok (pl. 2012. IV. név) megjelölésével haladéktalanul tájékoztassák erről a Helyi Akciócsoportot és az MVH-t, jelezve, hogy a programok, rendezvények időpontjait és helyszíneit a jogszabályban előírt módon és határidőben be fogják jelenteni
A kifizetési kérelmek benyújtására 2012-ben február 1-május 31. és augusztus 1-december 31. között van lehetőség! A közösségi célú és vállalkozás alapú jogcímek keretében támogatott projektek
kapcsán az első kifizetési kérelmet 9 hónapon belül be kell nyújtani!

FIGYELEM! A május 31-ig tartó időszakra vonatkozó MVH közlemények és formanyomtatványok az
augusztus 1-től megnyíló benyújtási időszakban nem alkalmazhatóak, a kifizetési kérelmeket a júliusban
megjelenő, legfrissebb közlemények alapján kell benyújtani!
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KÖZÖSSÉGEKNEK
ÚJABB ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZHATNAK
VÉTELI IDŐSZAK AZ MNVH-NÁL
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
által a jövőben
k ül önböző
vidékfejlesztési
témákban (pl. nemzetközi kapcsolatépítés,
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
NEMZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ALAP KOLLÉGIUMAIN
keresztül
763 millió Ft-ra
pályázhatnak a civil szervezetek.
A pályázatok keretösszege a Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium és
a Nemzeti összetartozás kollégium esetében
egyaránt 191 millió forint körüli összeg, az elnyerhető támogatás összege kollégiumonként
változó, néhány százezer forinttól nyolcmillió
forintig terjed.

FIGYELEM! Az előzetes nyilvántartásba A támogatás többek között a civil szférát
vétel nem egyenlő az MNVH regisztrációval bemutató kiadványok szerkesztésére, az
és az MVH regisztrációval!
elektronikus és írott sajtó fejlesztésére, kulA nyilvántartásba vételt kezdeményezni
akkor szükséges, ha a jövőben a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat által meghirdetett
pályázati felhívásokra projektötletet szeretnének benyújtani. Egyéb más támogatási
programban való részvételre a kérelem
benyújtásának nincs hatása.
A következő nyilvántartásba vételi
időszak 2012. június 4-11-ig tart.

turális és hagyományőrző, szakmai események szervezésére, nemzetközi kapcsolatok
építését elősegítő rendezvényekre, a nevelést, képességfejlesztést elősegítő kutatási
tevékenységekre, tanácsadásra használható
fel.
A pályázatokat 2012. június 3-9. között
elektronikusan kell benyújtani az EPER
rendszeren keresztül.

Bővebb információ a ww.civil.kormany.hu
Bővebb információ a www.mnvh.eu webol- vagy a www.wekerle.gov.hu oldalakon.
dal „Projektötleti felhívások” menüpontban.
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

